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ПРШШГСУМНІВАЄ-
ТЬСЯ В ЕФЕКТИВНОСТІ 
СОВСТСЬКИХ МІЖКОН-
ТИНЕЙТАЛЬНИХ РАКЕТ 

КОМАНДУВАННЯ ЗБРОННИХ СИЛ З Д А ЗМЕНШУЄ 
АСИГНУВАННЯ НА ПРОДУКЦІЮ БАЛІСТИЧНИХ 
РАКЕТ, Н Е ЗВАЖАЮЧИ НА РЕКЛЯМОВАНІ СОВЄ-

ТАМИ УСПІХИ В Ц Ш ДІЛЯНЦІ 
Вашингтон. — През. Ай-

зенгавер, виступаючи на сво-
їй пресовій конференції в се-
реду цього тижня, дав низку 
вичерпних відповідей теж і на 
справу продукції міжконтн-
нентальннх ракет, особливо ж 
у зв'язку ѓз совстським пові-
домленням про переведення у-
спішних спроб з новою між-
континентальною б а л і стич-
ною ракетою. На думку Пре-
зндента, совстське повідом-
лення дуже перебільшене. — 
Переведені Совстами спроби з 
далекосяжною балістичною 
ракетою не порушили в нічо-
му американської переваги в 
озброєнні, ані теж не звелн 
внівець відплатної спромож-
ности пілотованих людьми 
турбомоторовнх бомбардува-
льннків. Зокрема — підкрес-
лив през. Айзенгавер — тре-
ба пам'ятати, що від спроб з 
інтерконтинентальною раке-
тою ще дуже далеко до нор-
мальної продукції цього роду 

ДРУЖНЯ ЗУСТРІЧ ПЕРЕД ВИБОРЧИМ ЗИАГОМ 

пльозивні пристрої. Совстське 
повідомлення було проголо-
шене для пропаґандквннх ці-
лей і ного треба зараховувати 
до тих совстських заяв і пові-
домлень, що виявились ціл-
ком чи й у великій мірі без-
підставними. — Не придас ба-
гато ваги совстському пові-
домленню про переведення у-
спішних спроб з міжконти-
нентальною ракетою теж і 
військове командування ЗДА. 
Як подано офіційно до відома, 
секретар оборони і шефи шта-
бів ЗДА доручили перевести 
відповідні редукції теж і в а-
снгнуваннях на внпробуван-
ня і продукцію далекосяжних 
ракет, щоб могти таким чи-
ном вдержати рівновагу в за-
твердженому Конгресом бю-
джеті. Видано таке доручен-
ня, не зважаючи на те, що 
компетентні військові кола 
ЗДА знали про переводжува-
ні Совстами спроби з далеко-
сяжною ракетою ще перед о-

ракет. Водночас із цим, як фіційним совстським комуні 
ствердив Президент, існус ду-
же велика відстань між успі-
шністю вистрілювання якоїсь 
нової зброї в означеному на-
прямку і між постійним ефек-
тивннм застосуваяням цієї но-
вої зброї у військовій тактиці. 
Крім того, на думку Презн-
дента, треба ще буде багато 
часу, щоб з допомогою уже 
випробуваних ракет могти ви-
стрілювати такі чи інші екс-

катом у цій справі. І Прези-
дент і Пентагон стоять в цьо-
му питанні на становищі, що 
треба буде ще кількох літ 
(щонайменше, п'ятьох), щоб 
після переведення всіх пот-
рібннх експериментів можна 
було почати теж і в ЗДА нор-
мальну продукцію міжконтн-
нентальних ракет, відповідну 
до мілітарних потреб і так-
тики. 

Після закінчення Конгресової сесії і свого повороту до Ка-
ліфорніі, сен. Новленд зустрівся з губернатором Каліфорнії 
ГудвІном Найтом (ліворуч), своїм суперником у виборах на 
губернатора згаданого ѓтенту, що мають відбутися весною 

1958 року. 

Айзенгавер невдоволений із 
вислідів праці Конгресу 

Вашингтон. — Перед виїз-Ібів (переконування, відповід-

Закони про допомогу закордонові 
і охорону картотеки ФБІ — 

підписані 
Вашингтон. — Президент 

Айзенгавер 3-го вересня під-
писав закони про. допомогу 
закордонові і охорону інфор-
мацій Федерального Бюра Ін-
вестиґацій. Президент підкре-
слив, що допомога закордоно-
ві в су'мі 3,435,810,000 долярів, 
яку признав демократичний 
Конгрес, с замала, і уряд 
турбується тим, який це мя-
тиме вплив на допомогову 
програму, хоч і буде обходи-
тися тими сумами, які ухва-
лив Конгрес. Айзенгавер під-

пнсав закон, який охороняє 
інформації ФБІ проти того, 
щоб без жадного обмеження 
оборонці оскаржених осіб мо-
глн заглядати до картотеки 
ФБІ, шукаючи за зізнаннями, 
що оскаржують їхніх клієнтів, 
Президент не підписав зако-
нопроскту про признання 200,-
000,000 долярів на будівельні 
позички ветеранам в сільсь-
кнх і маломістечкових райо-
нах, бо той законопроект, ко-
ли б був здійснений, збільшу-
вав би інфляційні тенденції в 
економіці країни. 

дом на відпочинок до Нюпор-
ту в Ровд Айленді президент 
Айзенгавер відбув 3-го верес-
ня пресову конференцію, на 
якій признався до того, що 
перший рік його другої ка-
денції не мав таких успіхів 
як в попередніх роках. Пре-
зндент сказав, що демокра-
тнчна більшість в Конгресі 
хвалиться тим, що їй вдалося 
зменшити федеральний бю-! 
джет на 5 до 6-ох більйонів 
долярів. Але це не відповідає' 
дійсності, бо ухвалені Кон-
гресом ощадності винесуть 
найбільше один більйон до-
лярів. Демократи втішаються 
паперовою ощадністю, а дійс-
ність покаже, що цьогоріч-
ний бюджет таки становити-
ме по стороні видатків мало-
що менше від- суми 71,800.-
000.000 долярів. Президент 
закл`икав населення купувати 
тільки ті товари, які є необ-
хідні, бо тим способом можна 
припинити зріст обезцінюван-
ня доляра. Уряд не думає 
про контролю цін і платень, 
але при допомозі інших засо-

Москва зволікає з ясною 
відповіддю 

Лондон. — На останньому 
засіданні Лондонської конфе-
ренції роззброєння у вівторок 
З вересня ц. р. всі чотири 
представники західніх членів 
конференції — ЗДА, Англії, 
Франції і Канади — натиска-
ли на совстського представ-
ника Валеріяна Зоріна, щоб 
той виразно заявився щодо 
ділових деталів західньої про-
позиції в справі роззброєння, 
пред'явленої на письмі в ці-
лості в минулий четвер. Зок-
рема, американський пред-
ставннк Геролд Стассен у 
40-хвилинній промові точка 
за точкою запитував Зоріна, 
яке його становище до даних 
конкретних західніх пропози-
цій. Англійський представник 
Нобл запитав Зоріна, що він 
мав на увазі, коли він заявив 
у минулий четвер, що захід-
ній пропозиції ‚‚нема нічого 
вартісного". Зорін поминув 
мовчанкою всі ці запити і за-
явнв тільки з свого боку, що 
він пропонує відбути наступ-

не засідання конференції в 
найближчий четвер. Геролд 
Стассен, прибувши у вівторок 
до Лондону з Вашингтону, де 
він перевів День Праці, за-
явнв на летовищі, що мину-
лотнжневі гострі й напастли-
ві промови Зоріна не мусять 
бути вже останнім словом со-
встського уряду. Він звернув 
увагу, що Зорін так швидко 
заявив був у відповіді на 
пред'явлений йому письмовий 
текст західніх пропозицій, що 
вони „нічого не вартні", що 
ця відповідь була очевидячки 
приготована вже заздалегідь, 
поки він і совстський уряд 
могли поважно розглянути 
західній проект. Президент 
Айзенгавер, запитаний на ос-
танній пресовій конференції 
у минулий вівторок про стан 
справи на Лондонській кон-
ференції, відповів тільки ко-
ротко, що тепер слово за Со-
встами. Тон заяви Президен-
та не вказував на те, щоб 
Президент був у цін справі 
оптимістом. 

Суд наказав інтеграцію школи 
в Литтел Року, не зважаючи 

на інтервенцію міліції 
Литтел Рок, Арканзас. — 

Федеральний суддя Роналд Н. 
Дейвіс наказав Шкільній Ра-
ді допустити до Центральної 
середньої школп і кольорових 
учнів, хоч губернатор цього 
стейту Орвел Е. Фобус вислав 
вояків крайової гвардії, щоб 
пильнували порядку біля 
шкільного будинку під час 
того, як учні починатимуть 
ходити до цісї школи. Губер-
натор заявив, що біле насе-
лення в своїй більшості про-
тивиться тому, щоб кольорові 

учні були допущені до тієї се-
редньої школи, до якої досі 
ходили тільки білі учні, і то-
му вояки крайоЕої гвардії му-
сять дбати про порядок в ра-
йоні. Покищо кольорові учні, 
яких є кільканадцять, не з'я-
вилися в школі- Управитель 
школи повідомив, що школа 
відкрита і для кольорових уч-
нів. Представники федераль-
ного уряду заявили, що поки-
що вони не можуть вмішува-
тися до цісї справи, яку по-
винна полагодити стейтова 
влада. 

на кредитова політика) побо-
рюватнме інфляцію валюти', 
яка стала найважливішою 
проблемою внутрішньої полі-
тики. Президент сказав, що 
генеральний прокуратор ви--

вчас справу бльокування воя-1 

ками крайової гвардії об'сд-
нання шкіл, яке зарядив гу-
бернатор стейту Арканзас 
Орвел Е. Фобус в місцевості 
Литтл Рок. — Президент від-
повів журналістам ще на ін-
ші запити. На думку Прези-
дента не можна' думати про 
зменшення податків в най-
блнжчому часі, бо не буде 
потрібної надвншки в феде-
ральних прибутках. Айзенга-
вер найбільше невдоволений 
з того, що Конгрес зменшив 
видатки на допомогу закор-
донові. Республіканці програ' 
ля вибори в Вискансіні тому, 
що не були об'єднані, і тому, 
що деякі виборці дали себе 
обманути фальшивими гасла-
ми під час виборчої кампанії. 
Айзенгавер згадував на пре-
совій конференції цілий ряд 
законопроектів, яких Конгрес 
не ухвалив. 

Конгресмен Волтер виявив прізвища 
ще двох совєтсьних шпигунів 

Вашингтон. — Голова Ко-
місії для дослідів Протиаме-
риканськнх Дій конгресмен 
Френсіс Е. Волтер виявив, що 
Борис Мороз назвав ще два 
прізвища совстських шпигу-
нів, які співпрацювали з ві-
домою совєтською шпигунсь-
кою сіткою Соблів. Ці совст-
ські шпигуни — це д-р Генр} 
Шпіц із^Відня та його дру-
жина Беатріс Рабіновіч. Д-р 
Шпіц прибув із Відня в 1039 
році до ЗДА і дістав тут пра-
во американського громадя-

нина, працюючи в фабриці, 
яка мала зв'язки з продукці-
сю атомової бомби. В 1950 ро-
ці подружжя Шпіців виїхало 
до Відня і в лютому цього ро-
ку не хотіло прибути до ЗДА 
на переслухання щодо шпи-
гунської сітки. Воно допома-
гало совстському шпигунові 
Соблеві нав'язувати зв'язки з 
совстським шпигунським апа-
ратом у Відні. Про ролю цих 
шпигунів свідчцть той факт, 
що вони зустрічалися з со-
встським шпигуном високої 
ранЃи В. Петровим. 

Помер 109-річ ний ветеран Громадянської 
війни В. А. Ланді 

Крествю, Флорида, — В) участи в Громадянській війні. 

В АМЕРИЦІ 
Џ Американська Фундація 

для поборювання ' Алергічних 
Недуг видала брошуру під за-
головком „Гей фівер енд Адерс 
Аллерджік Дісізес", яку можна 
дістати, звертаючись на адресу: 
801 Секонд Авешо. Ню Иорх 17, 
Н И. В цій книжечці пишеться 
як розпізнати „сінну гарячку" 
(гей фівер) і яких заходів тре-
ба вживати, щоб на неї не за-
хворітя. 

9 14.річна Доріс Гасќі з Де 
Сото, Мо., погодилася віддати 
одну нирку своїй сестрі -блнз-
нючці. Долорес, яка захворіла 
на нирки і була б умерла, якби 
їй не перещепили нирки сестри. 
Тому, що Доріс малолітня. Най-
ќищий Суд стейту Массачусетс 
мусів дати дозвіл на цю опера-
цію. Обидві сестри почувають 
себе добре після операцій, але 
ще не відомо, чи обидві опера, 
ції вдалися. 

Џ Генеральний прокуратор 
Герберт Вравиелл заявив, що 
він не буде в найближчому році 

старатися про кандидатуру иа 
губернатора стейту Ню Иорку. 
як то йому запропонували ню-
йорЯські республіканські про-
відникн. 

О У суботу 7-го вересня в 
Ню Иорку на стадіоні бейзболе-
вої дружини „Єнќі" відзначати-
муть 25-річчя спнскопства кар-
динала Френсіса Спеллмана. В 
цьому в і д з н а ч е н н і візьмуть 
участь 4 кардинали. їв архи-
спископів. 76 спнскопів та 
Апостольський Делегат в ЗДА 
Амлето Джовані Чіконіяні). 
Крім того на урочистості буде 
присутніх коло 2,500 студентів 
теології, священиків І членів 
організації „Лицарі Колюмба". 

# Опнтуваігая Амернкансь-
кого Інституту Дослідів Публіч-
ноі ОпініТ д-ра Геллупа в Прнн-
стоні. Н. Дж., виявили, що 45 
мільйонів д о р о с л и х аиери-
канців (з того 14 мільйо-
нів чоловіків і 31 мільйо-
нів жінок) зовсім не вміють 
плавати. 

шпиталі „Окалюза" помер 
109-річний ветеран Громадян-
ської війни з армії конфеде-
ратів — Вільям Аллен Ланді. 
Його перевезли до шпиталю 
з дому його сина, з яким він 
жив продовж останніх міся-
ців. В. Ланді народився в січ-
ні 1848 року коло Трої, Ала-
бама і в віці 16-ох років зго-
лосився до гвардії в Алабамі. 
Він не мав часу брати участи 
в воєнних діях, але був гор-
днй із своєї, хоч і пасивної, 

Стейт Флорида призначив йо-
му пенснію, а стейт Алабама і 
Флорида найменували були 
„генералом" в 106-річчя з йо-
го народження. Досі ще жи-
вуть два ветерани з південної 
армії конфедератів — 114-рі-
чний Волтер В. Вільямс 
Гавстону, Тексас, і 111-річ-
ний Джан Соллінґ із Сленгу 
Вірджінія. Останній ветеран з 
північної армії 109-річннй Ал 
берт Вулсон помер ще в 1956-
иу році в Дулуті, Міннесота 

6,000 мадярських втікачів вернулося 
додому 

Ню Иорк. — Колишній го-іКінґслі сказав: „Матимемо 
ловний директор Міжнародної' постійно проблему втікачів, 
Організації для Справ Втіка 
чів Доналд Кінґслі повідом-
ляс, що 6,000 мадярських вті-
качів повернулися додому, бо 
розчарувалися в тій ‚‚допомо-
зі", яку дістали в вільному 
світі. В серпні цього року 
тільки 6 втікачів прибуло до 
Австрії з Мадярщнни. Перед 
серпнем прибуло до Австрії 
6,000 втікачів, але всі вони 
вернулися додому, бо „не 
могли мати жадної надії ви-
їхатн кудись поза Австрію". 

як довго існуватиме тсперіш-
ня ситуація в світі". На його 
думку в найближчому часі не 
буде жадного „клопоту з Ма-
дярщиною", але може щось 
статися в Польщі або в якійсь 
інцій країні. Кінґслі заяв 
ляс, що ЗДА „повинні мати 
більше гнучку політику, щоб 
легко можна було діяти на 
випадок наглої потреби, бо 
це є майже певне, що ця 
нагла потреба напевно неза-
баром заіснус". 

Неру признає небезпечну ситуацію 
на Середньому Сході 

Ню Делі. — Індійський пре-
м'ср Джавагарлал Неру при-
знав у своїй промові в парля-
менті Індії в минулий понеді-
лок, що ситуація на Середньо-
му Сході є „небезпечна". Він 
назвав обшир Середнього 
Сходу ‚‚найделікатнішим і 
найбільш вибуховим місцем 
на земній кулі" в теперішній 
міжнародній ситуації. Говоря-
чи про Сирію, Неру заявив, 
що „дуже малий конфлікт 
мас познаки дуже великого 

ОБ'ЄДНАНІ НАЦІЇ ЗНОВУ 
ЗАСУДЯТЬ МОСКВУ З А 

МАДЯРЩИНУ 

знаємо всього, що діється за 
кулісами, але найважливіше 
те, що ситуація в Індії небез-
печна і експлосивна". Неру 
звернувся з закликом до ве-
ликих держав, щоб вони не 
боролися за свої впливи на 
терені малих держав, які та 
ким чином стають знаряддям 
в руках великодержав. Вис-
ловлюючись в користь будь-
якого порозуміння в справі 
роззброєння, бо — мовляв — 
воно було б ліпше від жадно 
го порозуміння, Неру внсло-

коифлікту за його спиною, j вив погляд, що коли полу-
а цей великий конфлікт має читься проблему роззброєння 
небезпечні познаки нової сві- з важкими політичними про-
тової війни". Говорячи спепД- блемамн, то мабуть не'буде 
яльно про Сирію, ІНДІЙСЬКИЙ ані роззброєная вяі розв'я-
прем'ср признав, що „ми не'заннл Політичних проблем. 

Об'єднані Нації. — З'сдн-
нені Держави приготовили 
резолюцію з новим осудом со-
встської поведінки минулої о-
сени на Мадярщині. Амерн-
канська делегація в ОН по-
розчтиілася вже в цій справі з 
поверх 60 державами-члена-
мн Об'єднаних Націй з-посе-
ред усіх 81. Зокрема переве-
дено в цій справі наради з 
усіма південно-амернканськи-
ми державами і більшістю 
„невтральних". Тільки совст-
сько-сателітський бльок і Сн-
рія залишились поза тими ін-
формаційннмн розмовами. Ос-
танні наради в цій справі за-
повіджено на четвер 5-го ве-
ресня ц.р. ЗДА зголосять 
свою резолюцію на надзвн-
чайній сесії Генеральної А-
самблеї, яка зійдеться 10-го 
вересня ц. р. спеціяльно для 
вислухання звідомлення Ко-
місії ОН, що її вибрано 10-го 
січня ц. р. для розслідження 
історії мадярського повстан-
ня. Американська резолюція 
складається з 9-ох точок. — 
Ствердивши на вступі, що СС-
СР і Комуністична Мадярщи-
на не захотіли в найменшій 
мірі співпрацювати з назва-
ною Комісією Об'єднаних На-
цій, ЗДА пропонують прийня-
ти до відома те звідомлення 
Комісії та зокрема, на осно-
ві висновків Комісії, засудити 
знову СССР, який „порушив 
чартер Об'єднаних Націй, по-
збавив Мадярщину її свободи 
і політичної незалежности та 
відібрав мадярському наро-
дові можливість користати з 

Англійські соціялісти спорять 
на тему націоналізації 

дальших точках резолюції 
стверджується, що теперішній 
комуно-мадярський уряд на-
становлений ќнаслідку со-
встської інтервенції, що СС-
СР порушив Женевську кон-
венцію і що СССР, всупереч 
всім принципам людяностн 
перевів вже після революції 
масові депортації мадярських 
громадян вглиб своєї тернто-
рії. Резолюція закликає Мос-
кву і теперішній комуно-ма-
дярський уряд припинити 
всякі дальші репресії супроти 
мадярського народу та звіль-
ннтн депортованих. Вона вис-
.iuii.il...; подяку членам Комі-
сії, що виготовила звідомлен-
ня про малярські події і по-
ручас зберегти її надалі, — 
врешті, в останній своїй точ-
ці, американська резолюція 
ставить мадярську проблему 
на денний порядок 12-ої зви-
чайної сесії Генеральної А-
самблеї. Англія і Франція 
підтримують а м є рнканську 
резолюцію, з тою одною різ-
ницею, що Англія ставить під 
сумнів доцільність зберігання 
надалі Комісії для справ Ма-
дярщини, зате пропонує, щоб 
на Мадярщину поїхав хтось із 
найповажніших репрезентаи-
тів з Об'єднаних Націй і там 
старався облегшнти долю ма-
дярського народу. З }'ваги на 
заходи З'сдинених Держав не. 
ма сумніву, що американська 
резолюція — може в дещо 
змоднфікованій формі — пс-
рейде на надзвичайній сесії 
Генеральної Асамблеї Об'сд-
наннх Націй — коментують 

основних людських прав". В американські часописи. 

Лондон. — Внутрі англій 
ської Партії праці зазначу-
сться щораз різкіший поділ 
на грунті проблеми про на-
ціоналізацію різних ділянок 
англійського промислу й ін-
ших підприємств. Партіїіний 
провід проголосив недавно, 
що на випадок повороту до 
влади Партії праці, вона пе-
ревсде назад націоналізацію 
стального промислу і ванта-
жної комунікації на далеку 
віддаль. Це рішення партій-
ного проводу викликало гос-
тру критику однаково з ліво-
вого крила партії, яке вва-
жас, що така програма це від-
ворот від ортодоксигннх соці-
ялістнчних позицій, як і з 
правого крила. „Праві" еба-

чають у цій заповіді виборчі 
труднощі, бо — мовляв — бу-
дуть відштовхнеш міщанські 
елементи, які голосували б за 
соціялістами, внаслідку нев-
доволеняя к о н серватистамн, 
але які лякаються соціяліс-
тнчннх експериментів. Лідер 
Партії праці, Ю. ґейтскелл, 
промовляючи на бенкеті про-
фесійної спілки муніципаль-
них і загальних робітників у 
Брекпулі, заявив, що ці голо-
сн критики його не турбують. 
Спілка залізничників, яка на-
раховус 300,000 членів, нама-
гастьсл перевести постанову, 
щоб згадану постанову пар-
тійного проводу відіслати на-
зад до Виконного комітету 
партії для її ревізії. 

Франц Штравс — здогадний 
наступник Аденауера 

Бонн. — У ході передвн-
борчої кампанії в Західній Ні-
меччині на передове місце вп-
бнвся енергійний 43-річниіЬ 
міністер оборони, Франц Ио-
сиф Штравс, зате в тінь ві-
дійшов міністер закордонних 
справ д-р Ганнрпс фон Брен-
таяо, що його донедавна вва-
жали найсильнішнм канди-
датом на становище каяцле-
ра після старенького Конрада 
Аденауера. Таке враження 
відносять закордонні обсерва-
тори передвиборчої кампанії 
і західньо-німецьких настроїв. 
Вони твердять, що Франц Ио-

снф Штравс виробив собі сво-
їми публічними виступами 
опінію найбойовішої людиюі, 
з найбільшими провідницьки-
мн даними у рядах Хрнсти-
янсько-демократичної Унії^А-
денауера. Тому, що головним 
коником соціял-демократів є 
ніби мілітаристична політика 
Аденауера і творення нової 
армії на базі загальної обов'я-
зкової військової служби та 
приналежність Західньої Ні-
меччини до НАТО, то їх най-
гостріші атаки звертаються 
проти Штравса, як міністра 
оборони і як особи. 

Укр аінські наукової учасники міжнародного 
конгресу літературознавців 

Гайдельберґ, Німеччина, 
Тут в`ідбувся в днях 25-31-го 
серпня ц. р. 7-ий Міжнарод-
ний Конгрес Літературознав-
ців, у якому приймали участь 
понад 300 представників різ-
них країн. Основною темою 
конгресу була форма і стиль 
літературного твору і на цю 
тему виголошено ряд пленар-
них і секційних доповідей, пі-
сля яких сліду'вали дискусії. 
З українських учених у кон-
гресі взяли участь: проф. д-р 
Дм. Чнжевський (давніше 
Гарвардський, тепер Гайдель-

берський університет), проф. 
д-р Яр. Рудннцький (Мані-
тобський університет) та д-р 
В. Свобода (Лондонський уні-
верснтет). Крім у'части в дис-
кусіях українські вчені виго-
лоснли доповіді про „Лекси-
ку й стиль" — проф. Чижев-
ськнй та про „Функції влас-
них імен у літературному тво-
рі" — проф. Яр. Рудннцький. 
З нагоди конгресу роздано 
між учасниками деякі вндан-
ня УВАН (Канада) з серії 
„Славістика", „Н а р о дознав-
ство" й „Українські вчені". 

Совсти заповіли морські маневри 
недалеко маневрів НАТО 

Лондон. — Совстський уряд ські маневри будуть відбува-
заповів, що від 10 вересня до тися в обширі т. зв. Нової Зе-
15 жовтня переводитиме на млі і Землі Франца Иосифа, 
підарктичних водах морські на схід від Мурманська. Ма-
маневри, при чому пересте- неври НАТО будуть відбува-
ріг всі чужі кораблі й літаки, тися на водах між північно-
щоб вони трималися здалеку,' західнімн берегами Норвегії 
бо — мовляв — СССР не від-' та Ісляндісю. Обидва опера-
повідатиме за можливі шко- цінні терени віддалені один 
ди. У тих маневрах — сказа- j від одного на коло 400 миль. 
но в совстському комунікаті Речник американської морсь-
— будуть вживати різнород- кої фльотн заявив, що совст-
ної „новітньої" зброї. Ця за- ські маневри не будуть пере-
ловідь викликала обурення у шкаджати маневрам НАТО. 
військових колах НАТО, бо В дих останніх візьмуть 
вже багато раніше НАТО за- участь 185 американських ко-
повіло морські маневри біля' раблів, 5,000 літаків і 50,000 
північних берегів Норвегії від осіб — моряків, летунів і мор-
19 до 28 вересня ц. р. Совст- ських піхотинців: 

Проголошено самостійну Малайську % 

Федерацію 
Куаля Люмпур. — У су У 

боту Зі-го серпня ц. р. 9 ко-
лишніх „суверенних" кня-
зівств і дві колишні англін-
ські кольонії проголосили з'с-
динення в Об'єднаній Федера-
ції Маляїв, як новій самостіїі-
ній державі. Вона стає добро-
вільним десятим членом Бри-

ким ірядом. В о`кремій пуб-
лічній параді — при згуках 
англійського гимну „Боже, 
спасн королеву", cп^'щeнo пе-
ред центральним державним 
будинком у столиці нової дер-
жавн Куаля Люмпур, англій-
ськнй прапор та піднесено ма-
ляйськнй: 11 червоно-білнх 
смуг із 11 `жовтими зірками на 

тійського Коммонвелту; pec- (блакитних колісцятах. Ре-
п^ліка Ѓгана стала в цьому презентантом королеви Єлн-
році дев'ятим членом Коммон- саветн II був князь Ґлавчес-
велту, діставши, як тепер Ма- тер. Репрезентантом ЗДА на 
лянська Федерація, державну святі проголошення самостій-
самостиїність у висліді мир- носѓи був заст. державного 
них переговорів з англійсь- секретаря Християн Гертер. 

У С В І Т І 
ф П ' Я Т Ь r o m . T i - i . K l l v ВОЄННИХ 

кораблів, які брали участь в 
маневрах совстськоі морської 
фльотн иа Балтику, з важким 
кружляком ‚‚Ждиновнм" у про-
воді. поплили ЕЗДОВЖ берегів 
воді, поплнлн вздовж берегів 
Європи на захід — в напрямку 
до Середземного моря. Вони ні-
бн мають „скласти візиту Юґо-
славії". Англійські й норвезькі 
воскні кораблі стежать за руха-
мн совстських кораблів „на вся-
.лігі випадок". 

ф Пресовий секретар королв-
ви Слнс.ПІЃНІ II, коммодоре 1 'її 
чард Колвілл відлетів з Англії 
до Америки, щоб поладнатн 
всі формальності, зв'язані з 
приїздом королеви до ЗДА. 
Слнсавста буде в Канаді від 12 
до 16 жовтня, а в З'сдинених 
Державах — від 16 до 21 жовт-
ня ц. р. 

9 На урочисте проголошення 
Миляйгькоі держави не лапро-
шено представників комуяо-кн-
тайського уряду. Проте, китай-
ські комуністи, не образившись 
цим, ‚‚ввійшли задніми дверми" 

— як повідомили західні газе-
ти: вони вислали масово тор-
гівцін la різними товарами ко-
муно . китайського виробу, що 
їх продавали-на вулицях десят-
кам тисяч малайців, які з'іха-
лись до столиці нової держави, 
Куаля Люмпур. У столиці Сн-
ріі, Дамаску, китайські комуніс-
ти допомагають большевнкам 
опановувати той край — прис-
лавши туди великий цирк, що 
захоплює своїми виступами си-
рійських арабів. 

9 У Каіро заарештовано 18 
осіб, в тому числі ДВІ жінки, 
яким закидають участь в KOMV. 
ністичній змові проти уряду. 
Г`адають, що це — пропаґан-
дивно . політична демонстрація, 
якою уряд Нассера хоче пока-
зати свою „невтральність": то-
ді. мовляв, коли в Сирії „ви:с-
рнто змову" американців і пове-
дено ниразну просовстську по-
літику. в Єшпті пібя „переслі-
Д)'ють" комуністів. Все ж цей 
жест вказус. що Нассер не вдо-
волений своїм сирійським союз-
шіком. 
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ПЕРША СЕСІЯ 85-го КОНГРЕСУ 
85-ий Конгрес цієї країни на твердиня впустить до се-

за кінчив свою першу сесію бе і республіканську залогу, 
30-го серпня. Представники і Південь, як інші частини 
демократично! більшости в країни, стане двопартійним, 
обох Палатах Конгресу за-1 Але демократам вдалося 
являють, що вони корисно змінити урядовий законопро-
працювалн для добра насе-'скт про охорону громадян-
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ОСІНИШ СЕЗОН 
Американський День Праці с переломовою датою в різ-

ннх аспектах та у багатьох відношеннях. Календар-
но осінь ще не розпочалась. І може тралитись у вересні ще 
не один гарячий донь, як то' було за три попередні літні 
місяці. Проте. День Праці — це символ осени. цс наче прн-
родна межа для закінчення одних робіт І започаткування 
інших, це знаменита нагода для переведення дво- і трн-
денних щорічних з'їздів та організаційних конвенцій, _ яш_ 
намічають плани дальшої прані та вибирають нові управи 
для реалізуваиня тих плянів. Це мас розпочинатись під пс-
ресня. І місяць вересень прийнято як в Европі. так і в Амс-
рнці за початок нового шкільного року. 

Парадоксально — у цьому році якраз у вересні поча-
лпся в З'сдиненпх Державах політичні ферії: Конгрес за 
звичною традицією загаявши свої наради, під тиском щораз 
ближчого Дня Праці прпспішив їх. щоб напередодні ..вели-
ісого вікенду" роз'їхатись по домівках. Президент Айзенга-
вер, який усе гаряче літо 'залишався1 в столиці у зв'язку 
з сесісю Конгресу, виїздить на ферії..Цс не значить, що в 
американській політиці настане ..огірковий сезон". Навпаки. 
Конгресмени і сенатори переносять свою активність з Капі-
толю у терен своїх виборчих округ, маючи на увазі час-
тинні пнбори в майбутньому році та президентські в 1960-му. 
Висліди останньої сесії дають обом американським партіям 
чимало .матеріалу для взаємних обвинувачень. 

Ще менше „спокою" дасть Америці міжнародна снгуа-
ція. Тут цьогорічний вересень може принести — чи започат-
куватн — нові великі події. 10-го персня починається над-
звичайна сесія Об'єднаних Націй, присвячена знову минуло-
річним подіям на Мадярщнні. Через тиждень після того 
почнеться звичайна 12-та сесія Генеральної Асамблеї. Пс 
буде новий з'їзд міністрів закордонних справ в Ню Иорку. 
На цей тиждень заповідають бутн-нг`-бути Лондонській кон-
ференції роззброєння, на якій Валеріан Зорін скинув уже 
з себе маску ‚‚діловитого дипломата" і наклав давню, яка 
йому краще до лиця: звичайного большевицького пропага-
тора. Це замало сказати, що пацифісти стурбовані, бо роз-
биття і цим разом 5-місячннх нарад над роззброєнням, які 
ніби вже віщували недалеке підписання з Москвою першого 
договору про початкову стадію міжнародного роззброєння, 
розбиття цих нарад започаткує нову фазу холодної війни і 
приспішить перегони у зброснні. 15-го вересня відбудеться 
в Західній Німеччині голосування, яке матиме куди дальше 
і глибше міжнародно-політнчш- значення, аніж тільки внрі-
шення двобою поміж Конрадом Аденауером та його соція-
лістичним противником Еріхом Олленгауером. У жовтні 
прибуде до ЗДА англійська королева Слисавета И. Внявнть-
ся, чи до того часу ЗДА й Англія зможуть розгризти тон 
важкий горіх, який дозрів у постаті Сирії, як першого со-
встського підголоска на Середньому Сході. Лой Гендерсон, 
висланий два тижні тому на Середній Схід, щоб безпосеред-
ньо з'ясувати ситуацію, саме цього тижня звітуватиме про 
свої тамошні наради державному секретареві Доллосові і 
през. Айзенгаверові, який і поза Білим Домом не припиняє 
ні на день активної державно-провідннцької праці. 

Нарадами і розвагами виповнені з'їзди кількох загально-
крайових українських організацій під час останнього „кін-
ця тижня" — Ліги Української Молоді Північної Америки, 
Братства кол. Вояків І Української Дивізії і Об'єднання 
Демократичної Української Молоді, поруч із Маніфестацій-
ним Здвнгом СУМА — ці масові зібрання стали гідним за-
початкуванням нового українського громадського сезону. 
Нотки самокритики, які можна було почути на тих нарадах 
і поважний підхід новообраних голов до своїх обов'язків 
свідчать про те, що серед старшої американсько української 
молоді є розуміння різниці поміж існуванням на папері і 
в дійсності. Коли восени цього року Прийде хвиля з'їздів, 
загальних зборів і нарад різних наших установ і організд-
цій в ЗДА, то добре було б, щоб усім їх присвічувала го-
ловна мета: розмежувати фікцію від дійсності!, осудити 
фразу та заступити її ділом, стати дійсно активними члена-
мн активної громадськості!. 

Це — не така легка справа. З кожним дальшим роком 
вростання в чужомовне оточення, з кожним дальшим роком 
виховуванќа молодого покоління в чужомовних школах, з 
кожним дальшим роком, в якому рідшають ряди амернкан-
сько-українськнх піонерів і тих громадян середнього і стар-
шого віку, які привезли розуміння громадської активності! 
ще з України, — щораз важче і. трудніше розгортати само-
стійне українське життя в Америці. Треба стогувати нові 
методи праці, треба може „комасувати" „розпарцельовані" 
різні відноги. Як зробити це найкраще — це саме завдай-
ня цих наших установ і організацій, які ось починають із 
вереснем цього року новий етап своєї праці. 

лення ЗДА впродовж повних 
вісьмох місяців. Представни-
кн республіканської меншо-
стн твердять, що ,85-ий Кон-
грес на своїй першій сесії не 
зробив нічого доброго, бо 
численних урядових законо-
п росќтів зовсім не ухвалив, а 
ухвалені законопроекти так 
змінив, що країна не буде з 
них мати тієї користи, яку 
мали на оці урядові законо-
давці, коли їх зголошувалн 
в Конгресі. 

Президент Айзенгавер не 
криється з тим. що він не с 
вдоволений з цьогорічної се-
сії Конгресу, який не ухва-
лип ані одного важливішого 
законопроекту в тій редакції, 
п лкііі запропонував уряд 
або прихильні урядові члени 
Конгресу. Контрольований 
демократами Конгрес зовсім 
усамостійнився від республі-
канського Президента і під 
чаг цісї сесії виявив, що він 
корнстас з свосї законодатної 
влади в такому розмірі, який 
кидас тінь навіть на внконну 
владу Президента. 

Треба одначе признати, що 
врлнв Айзенгавера зменшнв-
ся навіть і на членів Кон-
ґрссу з його власної партії. В 
численних випадках респуб-
ліканські сенатори й конгрес-
мени голосували разом із де-
мократичннмн колегами про-
ти урядових пропозицій. Це 
сталося через те, що в най-
блнжчому році відбуваються 
конгресові вибори і всі зна-
ють про неможливість для те-
псрішнього Президента кан-
дидувати третій раз. 

А проте, перша сесія 85-го 
Конгресу перейде до історії 
ЗДА, бо на ній ухвалено за-
конопроскт про охорону гро-
мадянських прав, на який ко-
льорове населення чекало 
більше як 80 років. Історія 
згадуватиме і найдовшу досі 
обструкційну промову демо-
кратичного сенатора з Пів-
денної Каролайнн, Строма 
Тирмонда. який своєю про-
мовою, що тривала 24 години 
і 10 хвилин, старався СЛИНИ-
тн бурхливий потік реально-
го життя. Сенатор Тирмоид 
встановив рекорд найдовшої 
„промови" в Конгресі, але од-
ночасно викликай нехіть на-
віть серед своїх партійних 
колег і ‚приніс шкоду своїй 
країні, бо опіиія вільнолюб-
ного світу не могла із вдово-
ленням прийняти його ви-
скоку. Тирмоид своїм рекор-
дом скомпромітував парля-
ментарну обструкцію взагалі 
як засіб політичної боротьби. 

Законопроект про охорону 
громадянських прав находнв-
ся на порядку дня численних 
попередніх сесій Конгресу, 
але його не можна було 
ухкалнтп, бо Демократична 
партія не підтримувала його, 
боячися розколу свосї органі-
зації, а південні демократи 
погражувалн обструкцією в 
Сенаті. На це саме заповіда-
лося й цього року, але пів-
нічні демократи мусіли зміни-
ти. св'оє дотеперішнє стано-
внще, бо їхня партія почала 
тратити голоси негритян-
ськнх виборців, які підтрнму-
вали республіканців, як обо-
роиців своїх громадянських 
прав. Республіканці вже по-
чалн були хвалитися, що ие-
забаром південна демократич-

ХРУЩОВ, УНРАЇНСЬНІ САДКИ 
РИЛЬСЬКОГО 

ВІРШІ 

ськях прав у такий спосіб, 
що він став сприйнятливим 
для поміркованіших півдсн-
ннх демократичних сенаторів, 
і таким чином країна дістала 
новий закон про оборону 
прав негритянського населен-
ня, який зобов'язуватиме аж 
до ухвалення іншого закону, 
що напевно станеться в най-
ближчому майбутньому. В 
ухваленому з а к о н о проекті 
звичайні суди зможуть суди-
ти тільки тих злочинців, які 
порушили виборчі права кс-
льорового населення; поруш-
ників всіх інших пунктів 
цього закону мають судити 
суди присяжних, які в біль-
шості складаються з білих 
членів. Як би там не було 
ухвалений законопроект є 
кроком вперед від дотеперіш-
нього стану, а його значення 
залежатиме від того, як він 
буде здійснюваний. 

Другий важливіший ухва-
леннй законопроект, — цс 
законопроект в справі допо-
моги закордонові. Впродовж 
останніх 10-ох років кожний 
американський уряд мав 
труднощі в тому, щоб дістати 
згоду Конгресу на видатки 
для допомоги закордонові. В 
цьому році уряд вперше до-
магався Й окремих сум, які 
були б призначені на позики 
для запрнязнених держав, бо 
дотепер закордонна допомога 
здійснювалася в формі да-
рунків. Але Конгрес значно 
зменшив запропоновані Прс-
зндентом суми на військову 
й економічну допомогу закор-
донові та на фонд позичок. 
не зважаючи на тс, що Ай-
зенгавср кілька разів заяв-
ляв, що вндаткн на допомогу 
закордонові — це „видатки 
на оборону ЗДА". 

Конгрес малощо змінив 
урядовий законопроект в 
справі так званої „доктрини 
Айзенгавера" і признав 200 
мільйонів долярів на допомо-
гу державам Середнього Схо-
ду в боротьбі проти комуніс-
тичної агресії. 

Сенат ратифікував договір 
уряду про участь ЗДА в Між-
народній Агенції Атомової 
Енергії, яка мас координува-
ти працю в ділянці продукції 
атомової енергії для мирних 
цілей, як це президент Ай-
зенгавер просќѓував на Асам-
блеї Об'єднаних Націй ще в 
1953 році. 

Президент домагався бю-
джету на найближчий фінаќ-
совий рік в сумі 72,800,000.-
000 долярів, але Конгрес 
зменшив цю суму майже на 
5.000.000.0000 дОлярів. Сам 
уряд зменшив був деякі по-
знції з запроектованого бю-
джету, але він не погоджу-
вався аж на таке велике 
зменшення федеральних ви-
датків. 

Палата Репрезентантів від-
кинула урядовий законопро-
єкт про допомогу на будову 
шкільних будинків, а Сенат 
навіть не нараджувався над 
цією програмою, хоч загаль-
но відомо, що існу`є велика 
иедостача класових примі-
щень в народних і середніх 
школах. 

Уряд домагався збільшити 
оплати за поштові посилки, 
щоб зменшити дефіцит пош-
тового уряду, який кожного 
року становить понад 500,-

У серпневій книжці офіцій-
ного „теоретичного і полі-
тнчного журналу ЦК КПСС", 
що виходить у Москві п. н. 
„Коммуннст", появилася чер-
гова снунціяція Нікіти Хру-
щова, в якііі він з'ясовує своє 
ставлення до Сталіна і злік-
відованих' востаннє Централь-
ннм Комітетом учасників ан-
тнпартійної змови — Молото-
ва, Малснкова, Кагановіча і 
Шепілова, чи, як він їх нази-
вас, „догматиків", „талмуднс-
тів" і „папуг". Стаття,- під 
назвою „За зв'язок літерату-
рн і мистецтва з життям на-
роду", с компіляцією з трьох 
промов Хрущова, однієї внго-
лошеної 13 травня на конфе-
ренції -письменників СССР, 
другої, виголошеної дня 19 
травня на прийнятті пнсь-
менннків та мистців, і тре-
тьої, що її він говорив, ма-
буть, на пленумі ЦК в червні 
цього року. 

У своїй статті Хрущов на-
магасться стати в позу людн-
ни і піювідника. що їй на умі 
єдино тільки „добро народу" 
і що в усій своїй політиці 
дбає тільки про захист наро-
ду від внутрішніх та зовніш-
ніх ворогів. Але ж усі його 
міркування с в основному су-
цільним закликом до совст-
ського населення, зокрема до 
підсовстськнх народів підтри-
матн його. Хрущова, в його 
боротьбі проти „перечуленнх 
догматиків"^ і „нездисцнплі-
нованих лібералів". З одного 
боку Хрущов засуджує у цій 
статті Всрію і Малснкова, що. 
використовуючи слабість Ста-
ліна, вели ..шкідницьку 
провокаторську роботу", а з 
другого — попереджає совст-
ську інтелігенцію, щоб вона 
не інтерпретувала помилково 

000.000 долярів. Палата ухва-
лила відповідний законопро-
скт в цій справі, але він про-
пав в Сенатській комісії. . 

Президент просив Конгрес 
ухвалити новий іміграційний 
закон, який лібералізував би 
дотеперішній закон МекКар-
Іюна-Волтера. Конгрес при-
йняв новий іміграційний за-
кон, але він не узгляднює 
всіх тих поліпшень, які були 
в урядовому проекті. 

Конгрес ухвалив повий за-
кон про охорону ішрормацій 
Федерального Бюра Інвести-
ґацій. які, згідно з рішенням 
Найвищого Суду ЗДА, ма-
лн б бути доступні тим, що 
були оскаржені на основі зі-
знань агентів ФБІ. Новий за-
кон обмежує доступ до кар-
тотеки ФБІ оборонцям оскар-
жених, але не касує вповні 
рішення Найвищого Суду. 

Демократи з радістю залн-
шали столицю. Вони змо-
жуть похвалитися, що дба-
ють. про ощадність в феде-
ральиих видатках. Вони ра-
діють, що щасливо обминули 
таку загрозу для свосї пар-
тії, як розкол внаслідок за-
кону про оборону громадян-
ськпх прав. Вони надіються 
ці свої здобутки зреалізувати 
у виборах найближчого року. 

Республіканські законодар-
ці з сумом виїздили з Ва-
шинґтону. Брак сдностн в 
партійних рядах і захнтання 
престижу Айзенгавера; про-
грана в виборах у Висканси-
ні, а ухвалений законопроект 
про громадянські права — це 
не с тільки їх успіх, бо за 
нього голосували й демо-
кратн. 

його критичного ставлення 
до Сталіна і не наслідувала 
мадярських інтелектуалів у 
їхніх вимогах „свободи твор-
чої праці". 

Чи не найбільше місця у 
статті присвятив Хрущов 
своїм намаганням перекону-
ватн Сталіна в конечності ве-
депня політики, спрямованої 
на піднесення добробуту на-
селення. Хрущов стверджує 
нахабно, що він завжди, особ-
ливо за життя Сталіна, до-
тримувався засади, що „на-
род мусить мати найперше 
що їсти й питн і мати можлн-
вість відповідно мешкати й 
зодягатися, і щойно потім він 
може думати про політику, 
науку та мистецтво". Внсло-
в н в шн таке д є м а г огічне 
ствердження, Хрущов жалі-
сться декілька разів, що він 
Мав з цього приводу деякі 
прикрості збоку покійного 
диктатора, який дорікав йому 
за втрату ‚‚пролетарського 
класового ставлення" до ак-
туальних проблем совстської 
політики. Заявивши себе та-
кнм . . . наполегливим і без-
страшннм оборонцем жнттьо-
внх вішог народу, Хрущов 
представив себе в дальшому 
як мрійника, але водночас 
реаліста, який вірить у „не-
вичерпні сили" народу, який 
високо поважає культури 
окремих народів і який за-
ступав і заступатиме завжди 
інтереси народу. 

Широко з'ясовує Хрущов 
при цій нагоді, зокрема, свою 
прихильність до України й 
українського народу, ілюс-
труючи її досить благими та 
незначними подіями. Наприк-
лад, розповідає, що під час 
зустрічі з однією із своїх ку-
зинок в Україні, він дізнався, 
що селяни не хочуть розво-
днти і тримати овочевих сад-
ків з огляду на високі подат-
ки, що їх мусять платити від 
них. Коли він сповістив про 
це Сталіна, покійний дикѓа' 
тор назвав його „народни-
ком" і почав обвинувачувати 
у втраті „пролетарсько-кля-
сової загостреносте". 

Підтвердивши свою велику 
любов до України обороною... 
селянських ‚садків проти без-
пощядности Сталіна, Хрущов 
‚Дюхвастався", що це він був 
тим, хто взяв в оборону про-
ТН інших соктських вождів, 
зокрема проти Кагановіча. 
відомого українського підсо-
встського поета Максима 
Рильського, обвинуваченого 
у „буржуазному яаціоналіз-
мі" за вірш „Мати", в якому 
він, пишучи про Україну, по-
смів не згадати . . . Сталіна. 

Надрукована в „Коммунис-
т'і" стаття Хрущова дає деякі 
підстави думати, що в Совєт-
ському Союзі у зв'язку з лік-
відацісю культу Сталіна і з 
усуненням із ЦК КПСС анти-
партійної групи Малснкова, 
Кагановіча і Молотова, почи-
нас зростати опозиція до са-
мого Хрущова, як одного з 
н а й б л н ж чих „соратників" 
Сталіна у його злочинах, і як 
співучасника злочинів усуне-
них тепер Малснкова, Кага-
новіча і Молотова. Зокрема, 
на Україні в партійних колах 
ідуть напевно широкі розмо-
вн про те, що це ж Хрущов 
був одним із найближчих 
співробітників Молотова і Ка-
Гановіча в 30-их роках, особ-
ливо у переведенні чисток 
компартії, внаслідок яких 
зліквідовано Чубаря, Шліх-
тера та інших, а Скрипник 

Ярослав Курдиднк 

НАЙВАЖЛИВІША БАЗА АМЕРИКИ -
ЗАЃРОШЕНА ' 

Чільні уми Пентагону ма-
ють немало турбот у зв'язку 
з недавнім убивством антико-
муністичного президента Ґва-
темалі, Карльоза Кастілльо 
Армаса, який прийшов був 
на цей пост з явною підтрим-
кою ЗДА. І тепер, коли спра-
ва Гватемалі стала „відкри-
тою" у намаганні перебрати 
контролю в цій країні, її зна-
чення починає знову актуалі-
зуватнся, головно через 
близьку віддаль до Панам-
ського каналу. 

Тому, що большевики не 
припинять масової розбудови 
„москітової фльотн" — під-
водних човнів, Панамський 
канал став „на грані дня" з 
уваги на його стратегічне 
значення в обороні обох оке-
анів, що охоплюють ЗДА. 
(Через цей канал залежно 
від мілітарних вимог і пля-
нів, прийшлося б на випадок 
війни перекидати бойову 
фльоту на східні або західні 
простори). 

За найбільш невдале по-
гягнення Англії в тому об-
ширі Пентагон уважас остан-
нс домагання англійського 
міністерства з а к о р д о н них 
справ, щоб ЗДА зліквідували 
свою летунську і морську ба-
зу в тринідадському обширі 
(т. зв. Чагуарамську морську 
базу), яку перебрали у 1940 
році з правом користування 
нею на 99 років, взаміиу за 
50 кораблів-нищильників, що 
були в тому часі для Англії 
питанням „бути або не бу-
ти" . . . Англійське міністер-
ство заявляс, що, з уваги на 
те, що в цьому обширі має 
постати у найближчому май-
бутньому Федерація Західніх 
Брнтійських Індій, на вдер-
жанні якої у Коммонвелті 
Англії дуже залежить, ця 6а-
за мас стати столицею нової 
держави. 

Щоб усвідомити собі, яке 
важливе значення має ця ба-
за, вистачить поглянути на 
мапу: вона охороняє не лише 
Карібське море з Паиам-
ськнм каналом, але й стоїть 
на сторожі дуже багатих 
нафтових родовищ Венесуелі, 
будучи розташована на пів-
дорозі між Північною і Пів-
денною Америкою. Остання 
комуністична диверсія у Ґва-
темалі і постійні домагання 
СССР зробити Панамський 

покінчив самогубством; так 
само пам'ятають криваву роз 
праву Молотова і Хрущова, 
внаслідок якої зліквідовано 
всю раду народних комісарів 
УССР, усе політбюро ЦК Ко-
муністнчної Партії (больше-
виків) України і 45 членів 
цього ЦК на всіх 47. А вже 
напевно не забули на Україні 
переслідувань, що їх зазнали 
широкі маси українського на-
роду, пам'ятають напевно й 
голод 1933 року, спричние-
ний Молотовим і Каганові 
чом, і кривавий терор, вста 
новленнй Хрущовим у воєнні 
і післявоєнні роки. Знаючи 
про цю хвилю обурення се-
ред населення й усвідомлю 
ючи її загрозу для себе, Хру-
щов намагається сьогодні 
„реабілітуватись" із докона-
них злочинів, представляючи 
себе то оборонцем україн-
ських садків, то захисником 
віршів Рильського, то... прия-
телем українського та інших 
народів. 

канал доступним для міжяа-
родної плавби, ще більше 
п і д к р еслюю.ть к о н счність 
вдержання цісї бази. 

Але тоді, .коли в̀  Лондоні 
намагаються п р н с п і ш йти 
створення Федерації Західніх 
Брнтійських Індій, щоб збе-
регтн в такий .спосіб „панів-
ність" на тих теренах, в Аме-
риці с тенденція розглядати 
й вирішувати цю справу без 
сторонніх впливів. Під час 
останнього голосування на 
островах Західніх Врнтій-
ських Індій - їх населення у 
переважній більшості віддало 
свої голоси за крайньо-ліву 
англійську - соціалістичну ро-
бітничу партію, яка мас в со-
бі дуже багато прокомуніс-
тнчннх симптомів. Автохтон-
ні політичні провідники роз-
почалн лянсувати інспіровані 
комуністами льозунґи: „Аме-
риканці, забирайтеся додому" 
і „Віддайте нам неправно за-
гарбану землю". 

Під час- останніх відвідин 
у Лондоні 'делегація Захід-
ніх Брнтійських Індій настир-
лн80 домагалася, щоб амери-
канці негайно забралися з 
трннідадськоГ бази, очевидно 
без будь-якої' рекомленсати, 
мовляв, лише ця база може 
бути найкращим місцем для 
столиці майбутньої федерації. 
ЗДА виходять з правиого 
становища, за яким ця база 
с їхньою вл'асністю ще на 82 
роки, і тому 'про її долю мо-
же рішати тільки амернкан-
ський нарід через Конгрес. 
Очевидно, `Конгрес в цій 
справі не 'зр'обить нічого, не 
засягнувши' належної поради 
у Пентагоні,'а звідтіля будь-
якого „пом'якшення" ледве 
чи можна буДе сподіватися. 

Із згаданих вшиє фактів 
виходить, ' що значення цісї 
бази для ЗДА таке важливе, 
що вони не підуть на те, про 
що дуже досадно висловився 
недавно Винстон Черчилл, 
мовляв, „слабість ОН (та чи 
тільки ОН?) полягає в тому, 
що до рівнорядного голосу, а 
через те іі до вирішування 
багатьох важливих справ до-
ходять недавностворені, малі 
і невідповідяльні держави, 
ЯКІ, використовуючи прин-
цип рівносте' голосів, перері-
шують ці справа всупереч за-
садам справедливосте". Де-
які американські пресові ко-
ментатори, покликаючись на 
це твердження інтерпретують 
його в іншому сенсі. Мовляв, 
дуже часто малі і щойно у 
стані творення держави дома-
гаються для себе таких прав 
і привілеїв,' які, з уваги на 
всесвітню безпеку, не можна 
навіть брати до уваги, тим 
паче, коли наглядно видно, 
що вони стоять під впливами 
большевнків, які де лише мо-
жуть намагаються чужими 
руками забивати клина в ці-
лість оборони вільного світу. 

Як-не-як, але оборона Па-
намського і каналу занадто 
важлива річ, щоб її міг ви-
рішувати той, хто йде по лі-
нії уявних ветіональннх прин-
цнпів, а не `по лінії ґльобаль-
ної стратегії. 
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Хоч думки шибають у го-
лові, але їх забагато, і відпо-
відь про'волікається. І п Оль-
гн вже знову капризно від-
дуваетьац дт).чішия губа, 

— Як вам незручно відпо-
відатн, нѓ мусите! — гопо-
рить ображено. Не моє ді-
ло! . . 

Роман наче зо сну збуднв-
ся. йому трохи ніяково. За-
крипасгься усмішкою. 

— Пробачте . . . Л є р евто-
ма Трохи забагато вра-
жень нараз. Думки не гаразд 
працюють. Питаєте. чого 
швендяю . . . — Знов роблс-
яа усмішка. — Питання 
оправдане. На прогулянку 
під цю пору тепер не хо-
д я т ь . . . 

Дивиться дівчині в очі. Ду-
мас хвилину, нараз питає: 

— Скажіть мені, яке ваше 
відношення До отого Василя 

(4) 
і Тонька? 

Ольга морщить брови. 
Навіщо вам це? 
Мені це важно знати, 

поки відповім на Wiiue пн-
тання. ^v 

Ольга знов капрнзусЧ 
Я ж вам казала, шо не 

мусите відповідати. 
— Але я х о ч у вам нід-

повісти. Тільки перед тим 
треба мені зняти, чим є для 
вас оті два. Василь - цс ваш 
брат? 

— Ні. кузен. 
— А Тонько? 
В Ольги знов зморшка по-

між бровами. 
— - Це опікун Василя. 

Живе з ного матір'ю. 
Роман хвилину мовчить. 

Дивиться пильно дівчині в 
очі. 

— А ви — Попелюшка . . . 
На їх ласці н неласці . . . 

Ольга здивована. 
— Чому так кажете? 
— Бачу ж. 
- Я ж вам нічого такого 

не говорила. 
— О, вн дуже багато ска-

залн вже дотепер! 
Ольга спускає очі. Зідхас. 

v — Мої батьки згинули на 
початку війни. Тітка прийня-
ла мене до себе. Мене і мо-
го молодшого брата. Він у 
кімнаті нагорі. ' 

— Добре, що хоч добру 
тітку масте. 

— Так. тітка добра жінка. 
Тільки отой Тонько. . . — 
зідхас, - поганий чоловік!.. 

- - А Василь? 
Ольга робить зневажливий 

рух рукою. 
— Він тільки слухає і ро-

бнть те, що скаже Тонько. 
Роман думає хвилину над 

чимось. Нарешті говорить: 
— Я розпитую вас про це 

все тому, що Василь обіцяв 
мені зробити одну послугу. 
Він, до речі, в одному ділі 
вже мені допоміг. Але оця 
друга послуга для мене те-
пер не менше важлива від 
попередньої. 

Ольга здивована. 

— Василь вам допоміг? Це 
цікаво!.. Він, здасться, за 
весь час свого життя нікому 
ще жадного доброго діла не 
зробив! 

Роман посміхається. 
— Тут були особливі обѓ 

ставний.. . 
Ольжине лице — сама ц(-

кавість. 
— Я так і думаю! Інтеѓ 

ресно, які? ' 
— Зараз розповім. Але, пе-

ред тим, одне заяаажснняг 
Василь не хоче чомусь, щоб 
ви щось знали про цю істо1 

рію. Говорив мені про це ще 
по дорозі, та й тепер, уже 
тут, у хаті дівав мені знакС 
щоб мовчав. 

Ольга сміється. 
— Між іншим, дуже недо-

лужно це робив! 
— Вн бачили? 
— Авжеж! , -
Роман відповідає усмішці 

усмішкою. 
— Отже, нікому нічичирК 

про те, що вам зараз скажу! 
Ольга зацікавлена, як ди-

тина казкою. 
— Масте моє слово! Але 

говоріть вже нарешті! , ^ 
Роман ховас усмішку. Дн-

виться серйозно дівчині в очі. 
— Годину тому Я втік з 

рук ґештапо! Василь, на 
щастя чи нещастя, бачив це 
і, вірте або ні, допоміг мені 
врятуватись. 

Ольга широко розкриває 
очі. Руќн підносить до скронь. 
Хвилину мовчить, а далі го-
ворнть схвильовано: 

— Це зле! Це дуже зле! 
Вам ніяк не тік?ба було цього 
робити! За пізнє ходжсння 
вн були б якось викрути-
лнсь! А тепер щ о ? ! . . Во-
нн ж напевне мають ваше 
прізвище, адресу. Документа 
певно теж забрали! ІЦо зро-
бите тепер?.. Додому верта-
тнсь вже не можете! Мусите 
втікати! 

Роман задивився у широ-
ковідкрнті очі. Вони йому те-
пер дуже дорогі. (Ціќане 
створіння з оцієї людини: 
картають її, а вона радіс . . . ) . 

— Мене арештовано не за 
пізнє ходжеиня, — говорить 
через хвилину. — Це стало-
ея ще вранці. . . 

Починає розказувати. Го-
ворить про все докладно, від 
початку до кінця, як на спо-
віді- , __ 

Ольга — лікті на столі, ли-
це в долонях — слухає, ані 
ворухнеться. Тільки час від 
часу зідхас . . . 

Нарешті скінчив. Розказав 
усе. Чекає на її слово. 

Ольга деякий час мовчить. 
Сидить, наче закам'яніла. На-
решті піднімає голову. По-
вільно, наче б голова дуже їй 
тяжіла. Повертається лицем 
до нього. Але що це? В ку-
тиках її очей щось блищить! 
Невже сльози?.. Ні. це пев-
но тільки світляний рефлекс! 
Та ні! Видно, що таки сльо-
зи. бо, ось, втирас їх хустин-
кою. Нарешті говорить. Але 
голос у неї тепер теж якийсь 
інший. Не той капризно-за-
лнрикуватий, а якийсь такий 
м'який, теплий. 

— Що думаєте тепер роби-
ТИ? — пита.:. 

Роман відповідає не відра-
зў. Думас. Але не над тим, 
що йому тепер робити. Тепер 
це чомусь для нього неваж-
не. Є щось важніше. Оте, що 
блистіло в кутиках синіх 
очей. . . 

— Самі не знаєте. Црав-
Д%? - - _ т - каже за JBWDO. . 

Роман прокидається з за-
думн. 

— Правду кажучи, таки не 
знаю, — відповідає. — Якби 
це вдома сталося, пішов би 
в ліс. Там знайомі. Тут тяж-
ча справа. Але — всміхасть-
ся — знаєте, як кажуть в та-
кнх випадках турки ? . . „Кіс-
мет"!. . 

Дівчина перечить головою. 
— Ні, так не вільно вам 

говорити! Ви мусите рятува-
тнсь! Масте тут якісь зв'яз-
ки? Околицю знаєте? 

— Околиці не знаю, але є 
в місті декілька знайомих. 
Може проведуть кудись. 

Дівчина хвилину думас. 
— Ні, так не добре, — ка-

ж е - — Непевне, небезпечне і 
задовго триваюче діло! У ме-
не краща думка. Вам треба 
в ж е втікати! Вам не вільно 
тепер, через отаку глупоѓў 
пропасти! Такі, як ви, прн-
дадуться колись для біль-
ших, важніших діл! Тепер 
набирають людей на роботу 
до Німеччини. Хто зголосить-
ся, відразу їде. Жадної кон-
тролі, жадних документів! 
Вже багато таких, що їм тут 
земля під ногамн горіла, вн-

П А П ( І Г ( ) Т Ь 

Птиці зелені 
У пізню пору 
Спати злетілнсь 
На свіжий поруб. 
Тихо спустились 
На жовту глицю ' 
Птиці зѓлені. 
Зелені птиці. ч 

Крилами били. 
Пера губили. 
Голови фізі 
Низьхо хилили. 
Пні навкруги — 
їхні родичі кровні. 
Зрізи на пнях — 
Наче місяць уповні. 
Птиці зелені! 
Що ж вам що треба? 
Масте місяць, 
Масте небо. 
Та на зорі, 
В золотаву пору 
Птиці зелені 
Рвонулися вгору. 
Тільки злетіть 
Не змогли, не зуміли: 
Тісно було. 
Переплутались крила. 

ЛІНА КОСТЕНКО 

їхали отак.' „Мельдештелле" 
недалеко ^відсіль. Півгодини 
ходу. 

В Ромаиовнх очах вдяч-
ність. Вдячність для синіх. 
Та чи сама тільки вдяч-
ність?.. 

Бере в обидві долоні малу, 
білу руку, що на столі, схн-
лясться до. неї головою і до-
торкується губами. 

Сині очі ясніють, зморшка 
поміж бровами внрівнюсть-
с я . . . Л ѓ % -
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ЯН СТАРІТИСЯ - ПОМАЛУ 

Поняття мо$іддостн і ста-
рости — чзагалі досить роз-
тяжн` і в різних часах були 
різні. В старовнну, в часах 
патріархального' устрою, лю-
ди жили довго. 'Людський вік 
зменшився з поступом ЦИВІ-
лізації. Це відома річ, що най-
довше живуть мешканці pip 
— сприяє цьому не тільки 
клімат, природа', повітря і 
примітивний здоровий харч, 
набіл та ярива, але й спосіб 
життя: твердий,'важкий, про-
те, водночас п'озбавленнЃі тд-
ких проблем, які розхитують 
нервову снстему. 19-те стор'ч, 
чя, яке створило фабричний 
промнсл, відбилось значним 
обннженням віку мешканців 
великих міст. Але водночас 
надзвичайний поступ меднци-
ни — продовжив їх вік. Цілий 
ряд недуг, що були смертель-
ними, невиліковними в серед-
ніх віках і забирали масово 
людські жертви — тиф. диф-
терит, пологова гарячка, от-
русння кровн, запалення ле-
генів. венеричні недуги, сухо-
ти — сьогодні -дають відсот-
ково мінімальну к і л ь к і с т ь 
смертних випадків. Медицина, 
якої найпопулярнішою галуз-
зю стала гігієна,- поступила 
так далеко вперед, що займа-
сться вже не тільки лікуван-
ням самих недуг, але й проб-
лемами жнття: що його ско-
рочус і що продовжує, — себ-
то цими проблемами, що ними 
займались філософи в старо-
вину й альхемікц в середне-
ВІЧЧІ. 

Якраз на цю тему недавно 
можна було почути в Америці 
два надзвичайно цікаві голо-
си. Д-р Едвард Борц з Джеф-
ферсон Медікел, Калледжу я 
Филаделфії виступав на так 
званій конференції для кон-
структнвної медицини і гово-
рив про „сучасну молоду лю-
дину 65-х років'̀ '. Він твер-
див, що найбільшою проблс-
мою такого ‚‚старо'го юнака" с 

його старіння внаслідок — 
нудьги. Перехід у СТан сцо 
чинку і переставлення себе на 
життя з невеличкої пенсії, що 
йому дас державна соціальна 
забезпека, позбавляють його 
тісї активности, якої він по-
требуе, щоб зберігати свою 
‚‚позитивну енергію" як го-
ловний стимул, головну духо-
ву мотивацію жнття. Другою 
найбільшою причиною ниніш-
нього старіння — с, на думку 
цього лікаря - дослідника, — 
грубо кажучи — ненажерли-
вість, а в ширшому розумінні 
— невідповідний для даної 
особи харч і взагалі надмірне 
уживання харчів і напоїв. Д-р 
Борц твердить, що недуги в 
пізньому віці зменшилися б 
на 50%, колп б стосовано 
правильну дісту. 

По цій самій лінії, але у при-
ступнішій і барвистішій формі 
висловився д-р Д є й в і д Д. 
Стонсайфер з Бостону в дов-
гій статті в останньому нс-
дільному додатку ‚‚НИ Тайм-
су". (Цікаво, що обидва ці лі-
карі — психіятри, які студію-
ють вплив душевних пережи-
вань на людський організм, 
на стан фізичного здоров'я). 
Д-р Стойсайфер рішуче запе-
речус загальноприйнятий по-
ѓляд, іцо старість — це погана 
здоров'я, послаблення розу-
мових здібностей, безпоміч-
ність, безнадійність і самот-
ність. Нинішня медицина ка-
же, що такі поняття так само 
анахронічні, як анахронічна 
тяглова сила волів в добі ато-
мової енергії. В нинішніх ча-
сах зовсім не відповідѓѓе прав-
ді давне характеризування 
осіб вище fiO-x, 70-х і 80-х ро-
ќ'в ,як таких, що здитиніли, 
отупіли, мають вибухи безпід-
ставного гніву, галюцинації і 
властиво не належать до нор-
мальннх, здорових людей. До-
недавна, — каже Стойсафер, 
— медицина вважала, що ста-
рість с наслідком фізичних 

Вунсанет, Р. Ай. і Околиця ! 
УКРАЩСЬКА КАТОЛИЦЬКА ПАРОХІЯ 

ЗАПРОШУЄ НА 

' ,. П І К Н І К 
НЕДІЛЯ, 8-го ВЕРЕСНЯ 1957 р. 

ПОЧАТОК: год. 2-га по полудні 
Власна площа при Самер вулниі. 

(В разі дощу, ЦІЌНІЌ на другу неділю — 15-го вересня). 

У і . м . ж і ПРОВІДЕНС, Т . АЙ. V W f l M І 

У в а г а ! І околиця! У в а г а ѓ 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА. ПАРОХІЯ 

іменем св. Іоана Хрестителя 
ЗАПРОШУЄ 

ЧЕСНИХ ГРОМАДЯН — на 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ОБІД — так званий — 

, „ К Л Е М Б Е К " 
в НЕДІЛЮ, 8-го ВЕРЕСНЯ 1957 р. 

в залі "THE.FARM" Post Road, PAWTUCKET, R. L 
ПОЧАТОК о год. 1-lfl по полудні. 

ДОБРА МУЗЩСА ! та ДОБІРНІ НАПИТКИ ! 
За веселу ^ добру забаву ручить — і џЄффФФФЄФОФффффіффФФФФФФіф0Ф0ОФО0ФФа++06+ВЬГЄ+0О4 

УКРАЩСЬКА ГРЕКО-КАТ. ЦЕРКВА 
св. ПЕТРА і ПАВЛА в ЛУДЛОВ, МАСС 

. . - ' , — ЗАПРОШУЄ — 
ВСІХ УКРАЇНЦІВ З МІСЦКВОСТЕП : 

SPRINGFIELD. HOLYOKE, AMHERST, DEERFIELD, 
HARTFORD, WiLLlMANTIC, COLCHESTER — та Інших 

Великий' ПІКНІК 
п г щ о в і д б у д е т ь с я — 

в НЕДІЛЮ, дня 8-го ВЕРЕСНЯ 1957 р. 
на "FALCONER'S GROVE" — Holyoke St- -— Ludlow, Mass. 

ПОДАТОК о год. 2-ій по полудні 

Добірна танкова ОРКЕСТРА. — Смачний буфет. 
Хо'лодні наонтки. — Нагороди. — Несподіванки. 

. - і - # 

Гостям раді ! Всі , як один на укр. ПІКНІК ДО ЛУДЛОВ ! 
ДОХІД ПРИЗНАЧЕНИЙ НА БІ'ДОВУ НОВОЇ ЦЕРКВИ. 

КОМІТЕТ 

2.576, 76,000 американців заінвестували 9.463.314.000 д о л в 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДАХ 
( M U T U A L F U N D S ) 

За посередництвом 3-ох нижче поданих Інвестиційних 
Фондів Ви стаєте співласником 270-ти різних підприємств. 
Інвестиційні Фонди платять дивіденди що 3 місяці. Подасмо 
ВИСОТУ дивіденд, що їх виплатили названі нижче 3 Інв. 
Фонди за останніх 12 місяців; табеля обчислена на основі 
цін з 15-го серпня 1957 р. 

змін людського мозку. Ніші 
вона перекована, що старість 
наступав внаслідок не тільки 
постаріння сполучних тќа-
ннн, а й внаслідок псвхоло-
гічних процесів. На Сході і 
Півдні, де старих людей дуже 
шанують і де вони займають 
у громадськості високе ста-
новнще — люди старіються 
куди повільніше, як на Захо-
ді. Лікування старих пацісн-
тів психіатричними методами, 
щоб викликати у них відпо-
відні псхологічві реакції, дас 
знамениті пислідн при неду-
гах, ще недавно зараховува-
нвх до невиліковних недуг 
„старости". В рол витку старо-
сти психічні процеси грають 
центральну ролю. 

Очевидно з роками насту-
пають деякі фізичні зміни, як 
ось сивіє волосся, береться 
зморщками шкіра, послаблю-
сться відпорність на недуги. 
Але ці самі прояви бувають 
також в молодому віці і, на-
впаки, гладкі обличчя та буй-
ні чуприни можна бачити н у 
80-річннх. Найгіршим для 
старіння психологічним чин-
ником є свідомий або п'дсвідо-
мнй страх осіб, які доходять 
пізнього віку. Це — страх пе-
ред смертю, перед самотністю, 
перед утратою життьової цілі. 
В кожній людині глибоко за-
ховане почуття меяшевартос-
ти. Воно зростає тоді, коли 
людина чус, що від неї ввма-
гають, щоб вона покинула 
працю, бо, мовляв, вже може 
користати з старечої пенсії, 
або що треба відступити міс-
це молодшим. Ця пенсія куди 
менша, іќ попередній заробі-
ток. Треба змінювати помеш-
кання на дешевше, позбутися 
давніх сусід'в, перейти в не-
знане місце чи біднішу діль-
ницю. Треба об низи ти свій 
життьовий рівень, обмежити 
свої звичні приємності. Все це 
депрнмус, заламлюв. Ось чо-
му далеко краще переходять 
старість жінки, для яких не 
змінюється їхня хатня праця. 
Балакучість старих походить 
з того, що вони побоюються, 
що їх не хочуть взагалі слу-
хати, як людей нудних, неці-
кавих, відсталих. їхня інколи 
смішна поведінка є наслідком 
не фізичних вад, а психічного 
стану. 

Досліджувано, напр. ота-
кий феномен: один старий до-
бродій не міг знайти дороги 
додому, віддаленого від крам-
ниці за кілька бльоків, а па-
м'ятав докладно всі подробиці 
гри за майстерність у теніс, в 
якій він брав участь 50 років 
тому. Стверджено, що тасмнн-
ця цього парадоксу в тому, 
що це був колись енергійний 
керівник підприємства, який 
переставши бути ним, став, 
так би мовити, слугою у своєї 
дружини, яка висилала його 
на закуп товарів до крамниці. 
В своїй підсвідомості він по-
чував себе принижений, йому 
було прикро вертатись додому 
і він — забував, де знахо-
днться. Старі люди занедбу-
ють себе, бо ніби не мають 
для кого плекати себе й звер-
тати увагу на свій одяг та 
вигляд. Хто замолоду прнкла-
дав до зовнішносте багато ва-
ги, той найбільш реагує на 
втрату тих ціннощів на ста-
рість. Так, напр., жінка, для 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ФОНД 
ПОЧИНАЄ 8-ий РІК СВОГО ІСНУВАННЯ 

І ПРАЦІ 
Повідомляємо всіх україн-

ців у З'сднненвх Державах 
Америки, що в місяці вересні 
ц. р. започатковано 8-ий. рік 
існування і праці Українсько-
го Народного Фонду та збірку 
Національного Датку. 

Впродовж 7-ох років Укра 
їнське Г р о м а д я н ство було 
докладно інформоване про 
працю Українського Конґре-
сового Комітету та про Народ-
ний Фонд, як її підставу. Тому 
сьогодні не потребуємо повто-
рювати тих загально відомих 
речей. Зазначимо лише, що 
ситуація в світі, а головно за 
залізною заспокою, виразно 
вказує, що настали великі по-
дії і ми, українці, не сміємо 
бути ними заскочеві. 

При цій нагоді пригадуємо 
Україннькому Громадянству, 
що на початку наступного, 
1958 року, відзначусмо велн-
ку історичну дату: 40-ліття 
відновлення над Дніпром Са-
мостійної Української Дер-
жавн. Конгресовий Комітет 
уже створив спеціальну Комі-

якої найбільшу вартість пред-
ставляла її краса, почуває се-
бе нещасливою, коли бачить 
зморшки біля уст, носа і на 
чолі і ще скоріше старіється. 

Які позитивні поради? Тре-
ба зберігати якнайдовше свою 
професійну працю, треба вза-
галі працювати, .і то не для 
присмности, а з обов'язку. 
Треба зберігати приятелів та 
знайомих і, так би мовити, 
відмолоджувати той гурт, щоб 

утративши тих, які вмира-
ють, мати нових. Утративша 
свою професійну працю, тре-
ба шукати рівновартної іншої, 
пристосованої до старшого ві-
ку. Чи можна навчити стару 
собаку нових штучок? Давні -
ше заперечувано цьому, тепер 
антропологи і психоаналітикн 
кажуть, що рішуче — можна. 
Родина, Церква, суспільна ді-
яльвість, політична актив-
ність, професійні студії, інте-
лектуальна творчість для ін-
телектуалістів, колекціонер-
ство, фізична праця, майстру-
вавня, музикування — безліч 
інших ділянок, але завжди 
активність, праця. Цікаво, що 
д-р Стонсайвер рішуче дора-
джус, щоб особи навіть у 70-х 
роках, тќі давно овдовіла, 
знову женились або виходили 
заміж. У таких подружжях, 
твердить цей лікар, старі 
„молодята" відмолоджуються, 
стають здоровішими і ЖИВІ'ТЬ 
довше тому, ЩО їхній пснхіч-
ний стан кращає і вони почу-
вають себе вартісннішимн. 

Очевидно, не всі можуть 
бути такими, як Пій ХП, Вин-
стон Черчилл, Альберт Швай-
цер, Конрад Аденауер, Синґ-
ман Рі, Гірошіма й Гатояма, 
Герберт Гувер чи Бернард 
Барух, а з покійних Бернард 
Шов, Ллойд Джордж, Гінден-
бург` і ім'я їм легіон. Але са-
ме тому, що їх було і є так 
багато — це доказ, що в глн-
бокій старості можна ще жи-
ти повновартісним молодим 
життям. 

сію, що має випрацювати від-
повідну програму для цих ве-
лнких урочистостей, з участю 
репрезентантів американсько-
го політичного світу. Кон-
ґресовий Комітет висловлює 
певність, що наше суспільство 
вповні зрозуміє важливість 
цієї акції і всебічно ЇЇ підтри-
мас. 

Позатим, перед нами низка 
чергових завдань ПОЛІТИЧНИХ, 
національно - громадських, 
культурних, наукових, видав-
ничнх та інших, до яких на-
лежать: зносини з державво-
політичннмн чинниками, спів-
праця з репрезентантами по-
неволеннх народів Централь-
ної Европн та СССР, видання 
публікацій про українську 
справу та поширення їх серед 
головних політичних, науко-
вих та громадських установ 
по цілому світі, підтримка 
праці Пан - Американської 
Конференції, організаційно-
педагогічна ?а видавнича 
праця Шкільної Ради і т. д. 

Збігом історичних обставин, 
Українському Громадянству 
припала відповідальна, але й 
почесна місія — уможливити 
своєю жертвенністю виконан-
ня усієї цієї української націо-
нальної праці. 

До посиленої жертвенности 
закликають громадянство н 
Річні Збори Крайової Ради 
УККА, що в складі понад 70 
повновласних представників 
Із численних стейтів Амери-
ки, відбулися в червні 1957 р. 
в Ню Йорќу і приділили спра-
ві УНФонду особливу увагу. 

Український Н а р о д н и й 
Фонд — підстава нашої неза-
лежної політичної праці. 

УНФонд — наша репрезен-
тація перед світом. 

Тому віримо, що Українське 
Суспільство, користаючи з да-
рів багатої і вільної держави, 
в якій живемо` в добрі і спо-
кою, радо жертвує незначну 
частину від свого прибутку на 
працю УККА для нашої Рід-
ної Землі! 

Український Конгресовий 
Комітет Америки. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД 
І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Дітройт, Міш. 
Український метро по літальний 

хор „Трембіта". 
Те, що було на протязі остан-

ніх кількох років мрісю і ба-
жаниям загалу українського 
громадянства метрополії Діт-
ронту, стало нарешті дійсністю. 
В Дітройті досі існували й Існу-
ють численні різні хори, цер-
ковні і світські та при різних 
організаціях, але тут йшло 
про створення дійсно великого 
і репрезентативного хору, який 
міг би, як сказано в зверненні 
ініціативного і ділового комітг-
тів до громадянства, відповісти 
всім вимогам репрезентації ук-
раїнського вокального мистец-
тва. Новостворений хор, побудо-
ваний на твердих незалежннць-
ких і демократичних основах, 
як зовсім самостійна організа-
ція для підтримки культурно-
товариського співжиття та пле-
кання української пісні і музн-
ки серед сіќма громади і серед 
неукраїнського населення. 

З ініціативи п В. Дигдала, 
бувшого члена хору .Думка" в 
Ню Иорку, створено перший 
ініціативний комітет, в склад 
якого входили п. п. Дигдало, 
Марцінів, Дужий, Злочовськнй. 
Михальчак, Савчух, Сена І Ле-
гета. Цей комітет підготовив 
основуючі Загальні Збори, що 
відбулися 10 лютого 1957 р. 1 рі-
шилн вибрати 5-членннй `діло-
вий комітет, який мав за зав-
дання виготовити статут для 
товариства і підготовити за-
гальні збори. До цього Ділово-
го Комітету ввійшли пп. Дигда-
ло — голова і Марцінів, Злочов-
ський, Дужий, Кузьмнн — чле-
ни. В статуті товариства сказа-
но, що його метою С плекати і 
поширювати музичну культуру. 

Вже в початках вписалося 
понад 40 співаків, головно хо-
лишніх членів інших хорів, з 
добрими голосами, в тому бага-
то солістів. Головою хору став 
знаний на тсрсні Дітройтў рев-
ний організатор інж. Богдан 
Сторожуќ, а диригентом проф. 
Кирило Цепенда. В міру розбу-
дови і пошнрсннл праці хору с 
плян запросити ще другого ди-
рнгента. На Загальних Зборах, 
якими проводив інж. Я. Зубаль. 
і які відбулися 1-го червня 
1957, обговорено і ухвалено 50 
точок статуту та вибрано упра-
ву хору. Члени Управи і члени 
Хору своїм голосовим матерія-
лом дають запоруку, що при 
дальшій інтенсивній і жертвѓи-
ній праці і тім ентузіязмі. з яким 
творено Хор „Трембіта", він 
відповість усім завданням, які 
йому поставлено, і стане вели-
кою культурною твердинею ук-
раїнців Дітройтў. 

Я. Зубаль. 

ФОНД „ВЕСЕЛКИ" 

В суботу 7-го вересня 1957-го року,, в день першої 
річниці передчасної сперти моєї дорогої дружини 

Катерини Андрійовни Ільяшенно 
в пам'ять Покійної, в Укр. Православній Церкві 
Св, Вознесений нд 19-ій вул. 675 в Нюарку, о год. 
10-Ій ранку буде відправлена 

Поминальна Службо Божа 
Просимо всіх Рідних, Приятелів і Знайомих взяти 
участь у цьому Богослужениі і спільно помолитися 
за спокій душі Покійної. 

Муж Покійної МИКОЛА ІЛЬЯШЕНКО 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
. ВІДДІЛИ: НЮАРК, Д Ж Е Р З І СИТІ, ЕЛІЗАБЕТ 

в пксій 
но шнільний рін 1957758 

КЛЯСА ФОРТЕПІЯНУ: 
ТАІСА ВОГДАНСЬКА — ES 2-0455 
СТЕФАНІЯ ДЗЯДІВ — DE 2-7127 
ІРИНА ЗАЯЦЬ - ES 5-6059 
ДАРІЯ КАРАНОВИЧ — ES 5-5689 
ГАЛИНА КЛИМ — ТА 4-2060 
РОСТИСЛАВА ТЕМНИЦЬКА — ES 4-5660 
МИКОЛА ФОМЕНКО —EV 3-5813 

КЛЯСА СКРИПКИ: 
ВОЛОДИМИР ЦІСИК — VI 7-2566 
Теоретичні предмети: ДАРІЯ КАРАНОВИЧ 

і музичний садочок: 
ГАЛИНА МИРОШНИЧЕНКО LU 5-7897 

Учні мають зголошуватися у поодиноких п.п. учителів 

У цШ ууСрмдД дружувжо s иржшжмжшшж І аодяхою 
громадян, ию npaojuuoj стою пожертву ва фонд 1 

д и т а ч о г о ж у р и а д у „Влол яшш." 

С П И С О К Ч. 57. 
Передплата Пожертва Р а з о м 

І. Чарковський. Торонто 
І. Подала, ІИнкаГо 
Н. Сеннк, Фнладелфія 
В. Кмоть, Клівленд 
В. Шарќм. Луїслід 
B. Кошіль, Едмонтон 
C. Снплнвнй, Рачестер 
М. Проожів, Релаят 
В. І іуд і пі Ѓі, Гарісбурґ 
И.- Т.-рлі-цькл. Дітройт 
В. Ковальський, Боффало 
0 . Макогін, ІІарма 
1. ВІлас, Клівленд 
М. Крижанінгькнй, Рачестер 
A. ІІІлнти, Ню Поріс 
І. Солтис, Дітройт ` 
М. Корінепь, Лое Еяджелес 
М. Салднт, Боффало 
0 . Бойко, Гемтремк ч_̂ — 
К. Войтовнч, План 
B. КатамаД, Шнкаго 
1. Иимбала, Ст. Лўіс 
Т. Грегорак, Шнкаго 
І. Гуманний „ 
В. Якуоак, „ 
A. М. ФІ . І ІПЧУК, Н ю П о р к 
B. Шкудор, Дітройт 
0 . Гоисьор, Шнкаго 
1. Горошко, „ 
І. Мяртиконич, І'лен Гардпер 
Р. Бесага, Фнладелфія 
Б. Шатинськнй, ВЧлмІнґтои 
М. Магмет, Елизабет 
Ю. Нагірняк, Треитон ` 
Р. Дяків, Фк.талелф1я 
А Прескович, Аисокія 
Г. СІренко-Сірий, Піні.лі о 
0 . Ярема, Шнкаго 
Д. Судет, " 
М. Бедзик, Клівленд 
1. Малурик, Ню Порк 
М Перейма. Моитреал 
0 . Остапчук, От. Пил 
1. Тнмчишин, Чігголм 
А. Кіщні.. Рачестер 
А. Крих, Боффало 
Г. Лучанко, Ню Иорк 
П. Явороькяй, Іраінгтон 
А. Пнтляр, Нюарк 
і`-. Герлояськяй, Фнладелфія 
М. Гречннд, Мілвокі 
Т. Крнпов'яз ШнкаГо 
А. В. Блялгук, Стемфорд 
ВІдд. 178 УНСоюзу. Шикаґо 
П. Гордійчук, Клівлеид 
I. Нагорияк, Дітроят 
П Литвин, Торонто 
II. Kv.-іішнч. Вруклии 
Л. Пимбалістий, Маямі 
І. Гўлей 
А. ; І і пп І чгики JBpomcri 
C. Павлншии, Рачестер 
П. Турчин. Рено 
Н. і "лі'к. Патерсон 
І Паичишнн, Ню Иорк 
Я. Паливода, Ню Иорк 
Н. МІлановський. Істон 
А. Шмокалюк, Сиракюз 
А. Текянук, Батааія 
А. Гадз, Веркон 
К Федик, Ню Иорк 
М. Юрків, Рачестер 
П. ЛЯК, КлиллГ,, т 
А ('т. И1ІІ11НН. Нюарк 
М. Яремчук, Рачестер 
К. Тнчмаиоиич. Фнладелфія 
Р Омкін, Фнладелфія 
І'. ПІркор, ВіттпІ.-і. 

Р а з о м . . . 
Раніше проголоші 

Р а з о м в с е . . . $7,540.05 $ 7,175.04 $14,715.09 

РАЗОМ: $ 794.77 
Закон нам забороняє подавати дивіденди в відсотках, 

але шановний читач може їх без труду обчислити. 
Що Вам дають Ваші інвестиції? 
За докладними інформаціями в справі Інв. Фондів, про-

снмо виповнити і вислати нам поданий внизу купон. Інвес-
гувати можна- одноразово від 250.00 дол. вгору, або місяч-
и'нми вкладами від 10 дол. вгору. 

Ім'я 
Прізвище 

ВІХ . . . . 
Адреса 

Тол. 

і Myroslaw В. Melnychuk 
! KING MERR1TT A CO. Inc. 
{ Foreign UnRuaRO Dcpt 

(Ukrainian) 
391 Orand Avenoe 

і Englcwood, New Jeraey 
TeL: LOwdl 7-0100 

5-го вересня, 1957. 

Головна Канцелярія УНСоюзу 
ПОВІДОМЛЯЄ, щ о 

організатор УНСоюзу п. Дмитро Білецький 
відвідає впродовж місяців СЕРПНЯ і ВЕРЕСНЯ 
ц. р. наступні Відділи і місцевості з метою присд-

нування членів до УНСоюзу: 
119 Відділ у Кемпбел, Огайо 
218 Відділ у Кемпбел, Огайо 
230 Відділ у Янґставн, Огайо 
274 Відділ у Янґставн, Огайо 
348 Відділ у Янґставн, Огайо 
132 Відділ у Мек Кіспорт, Ценсилвенія 
296 Відділ у Ню КенсінґтонГ Пенсилвенія 
232 Відділ у Донора, Пенсилвенія 
338 Відділ у Монессен, Пенсилвенія 
145 Відділ у Алтуна, Пенсилвенія 

Організаційна поїздка п. Білецького відбудеть-
ся у поданій вище черзі. 

Сподіваємося, що уряди всіх названих Відділів 
та цілий наш союзовии загал радо запевнять на-
шому організаторові всю можливу поміч, а ті наші 
громадяни, які досі не включилися в союзову гро-
маду, з охотою скористають з цієї нагоди, щоб 
стати членами УНСоюзу. 

Український Технічний Інститут 
у НЮ ИОРКУ 

провадить З А П И С студентів на В Е Ч І Р Н І 

ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ 
Запис приймається ЩОДНЯ від год. 2-ої дня до год. 7-оІ 

вечора в канцелярії Інституту : 
320 East 14th Street, New York City 

4.00 
4.00 
4 .00 
4.00 
-1.00 
4 .00 
2 .00 
2.00 
2 .00 
2.00 
8 .00 
6 .00 
6.00 
4 .00 
4.00 
4 .00 
4 .00 
4 .00 
4 .00 
4 .00 
4 .00 
4 .00 
4 .00 
4 . 0 0 
4.00 
8 .00 
8 .00 
2 . 6 0 
2 .00 
2 . 0 0 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2.00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 
LOO 

I 

1 l f i i . 6 0 

S 7 ,388.55 

9 .00 
1.00 

1 J 0 0 
1ДЮ 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

! 

10.00 
10 .00 

2 0 0 
Ш.99 
2.00 

sot 2.00 
1.60 
1.10 
1.00 
1.00 
1 .00 
1.00 
1.00 
LOO 

їло 1.00 
1.00 
1.00 
LOO 
LOO 
1.00 

їло 1.00 
1.00 

"̀̀  
f 67 .60 

S 7 ,107.44 

% 

1 

. 
^ 

-WTZ"4R 
; H 
1 . 

3t.;."!-; 
V r 4 ч 

-
j-m 

. 

`ШЛ. 

$ 219 .10 

$14 ,495 .99 

ЎЌГАЃНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК У США 

ПЛЕНАРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
В п'ятницю 6-го вересня 1957 

о годині 7:30 вечора 

відбудеться пленарнії конференція 
проф. Ярослав А. Рудннцький 

зробить доповідь 
Міжнародний конгрес мови і літературозяаастаа. 

(Осло-Гаядельберґ) 
Конференція відбудеться 

в приміщенні UKRAINIAN INSTITUTE OF AMERICA 
2 East 79th Street, New York 21, N. Y. 

Управа УВАЛ у США 

КУРС ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ 
у ФИЛАДЕЛФІЇ 

ПОЧИНАЮ в МІСЯЦІ ВЕРЕСНІ п, р. 
Заінтересованих прошу голоситися на адресу : 

Інж. ЛЕВ ЯЦКЕВИЧ 
1210 WinRohockinR Street Tel.: OL 7-0457 

аяатне політичне оголошення. — Платне політичне оголошення, илатне політична оголошення. — Платно політичне оголошення. 

Українці та Унраїнни Дітройт! Голосуйте за двоє українців! 

ІВАН І. БЕК 
КАНДИДАТ НА ПОСАДНИКА 

9 

МАРУСЯ Е. БЕК 
КАНДИДАТКА НА РАДНУ 

ПРАВИБОРИ 10 ВЕРЕСНЯ, 1957 Іван І. Бек 
0 Число 3 на Бальоті 

Маруся Е. Бек 
0 Число 25 на Бальоті 

Українці та Українки! Не пропустіть знову нагоди вибрати двос українців на високі посади в 
нашому місті! Масте право голосувати аж на 9 радних, але національний обовязок каже Вам голо-
сувати тільки на українку, Марусю Е. Бек. t 

Голосуйте рівнож на її брата, Івана І. Бека,на посадника, бувшого члена Мішіганської Стейто-
вої Легіслатури! 

За Український Політичний Комітет: Франки Гузіль, голова; Василь Цимбаліст, секретар. 



НЕМА ТО ЯК НА СОЮЗІВЦІ 
на оселі УНСоюзу в горах Кетскил, Кергонксон, Н. Й. 

СЕЗОН 
ПРОДОВЖЕНИЙ 

ДО кшця 
ВЕРЕСНЯ 

КОРИСТАИТЕ 
З ВІДПОЧИНКУ 

ТЕПЕР 
ПО ЗНИЖЕНИХ 

ЦІНАХ 
ГАРНІ В И Г И Н І КІМНАТИ — ЗНАМЕНИТА КУХНЯ 

КУІІАЛЬННП БАГЕПН — ЧУДОВА ГІРСЬКА ПРИРОДА 
СПОРТОВІ І РОЗВАГОВІ УДОІТДНКННЯ 

Замовляйте місце заздалегідь, виповняючи внизу формуляр (по-англійськи) 
та пересилаючи його на адресу: 

„ П P А Ц Я e 
9 HELP WANTED FEMALE . 

ЖІНКА у віці 35-40 років. Гос-
подння — заряд цілим домом 
може бути навіть з дитиною 
Телефонувати до 6-ої ѓод. ве-
чора Телеф. Floral Park 4-4117. 
Lung Island. 

Потрібно 
ЖІНКИ ДО ОПІКИ 

над двома малими дітьми 
(lVi Р- і 4 роки — українці). 
Мешкання і платня, згідно 

з умовою. 
Приватний дім в Hillside. N. J. 

Всі вигоди. 
Телеф.: WA S-6144 по 6-ій веч. 

ЖІНКИ - ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
Нічна праця. 

15-25 Whitehall St. 
Room 210 NYC 

Near South Ferry 
Між 3-5 по вол. 

ВЕИТЕРКИ — Counter Help 
в заступетво літніх працівни-
ків, що повертаються до праці. 

Знамениті типсн. 
Повний, або часѓтинний час 

в день або вечорами. 
Години: 7 рано — 3 п. пол.; 

11 рано — 8 п. пол.; 
4 п. пол. до півночі: 
5 п. пол. - - 1 п. пол 

3-4-5-6 днів. 
HOWARD JOHNSONS 
Massachusetts Turnpike 

Framingham, Mass. 
From Route 9 rramingham Center 

take Edcell Rd. to Brook St. to 
Elda Rif to Florita Dr. to Ser-
vice entrance. 

ГОСПОДИНЯ РЕСТОРАНУ 
Нічна служба — повний час. 

Досвід у рухливому ресторані 
5 год. п. пол. до півночі. 

Дасться уніформ, харчування. 
госпіталізація, забезпечення. 

HOWARD JOHNSONS 
Massachusetts Turnpike 

FraminKham, Mass. 
From Route 9 FraminKham Center 

take Edgell Rd. to Brook St. to 
Elda Rd. to Florita Dr. to Ser-
vice entrance. 

а П Р А Ц Я о 
# Help Wanted Male-Female о 

MEN — WOMEN 
Miscellaneous 

Factory Work. 5 day weak. 
Some overtime 

Steady Employment 
Union Benefits. 

ST 4-7880 Ask for Mr. Taylor 

џ П Р А Ц Я о 
ш HELP WANTED^ MALE_#_ 

.МОЛОДІ МУЖЧИНИ, 
ГКОрІ, -КИЛІІІ. 

Фабрика паперу, досвід не по-
грібний. Добра нагода, аванс. 
Початкова платня $1.20 на год. 

Вигоди. 
OENERAL FIBRE PRODUCTS 

73-33 Woodhaven Blvd., 
Glendale, LOOK Island 

Першорядний 
РОБІТНИК 

ари станку для перероблювання 
иошнновнх приладів. 

Платня $2.10 і більше на год. 
MOREY MACHINERY 

4-57 26th Ave, Astoria, L. I. 
AStoria 88850 — Mr. Bart 

PRESS HAND 
до милих частин; 
ВІД 8-5:30 по пол. 

Постійна праця, 5 і,і днів. 
$ 63.00. 

Телеф.: 1.0well 8-8402 
Потрібно 

ДЖЕНІТОРА 
4 кімнати, нсмас огрівання 

в будинку. 
642 Е. 11th St. 

NYC 
Phone: EVergreen 5-1484 

after 7 PM 

НОВЕ БЮРО 
ПЕРЕСИЛКИ ГРОШЕЙ 
хо всіх частин Сх. Европн. 
Повна гарантії! -— Офіційно 

100 рублів $10.00 
Оплати пересилка за переказ 

$5.00. 
Найбільше можна вислати на 

один переказ $50.00. 
Але Ви можете висилати пе-
реказів стільки, скільки хо-
чете. 

G R A M E R C Y 
744 Broad St., Newark, N.J. 
I Licensed A Bonded by N. J. 
I State Banking Commission 

В ужитку від багатьох років 
проти болів 

Артретизму 
Дозвольте, щоб ми сказали 

Вам дещо про таблетки Rosse 
Tablets — анальгетичннй засіб 
для негайної допомоги проти 
менших болів мускулів і тер-
пінь, зв'язаних так часто з Рев-
матмзиом, Артретнзмом 1 Нев-
ро.іит. Понад 40 мільйонів та-
блеток розіслано індивідуаль-
ннм користувачам. Пішліть нам 
свос ім'я й адресу негайно для 
безплатних подробиць. 

Rosse Products Co. Dept. 0-5 
Box 772, Chicago 90, 111. 

Гендерсон закінчив розмови про 
Сирію 

Анкара. — Асистент за- різні плітки. Звернуло увагу, 
що Лон Гендерсон, який мас 
опінію приятеля арабів, не 
захотів поїхати до Сирії ані 

сѓупника державного секре-
таря для середньо - східніќ 
справ, `Лон В. Гендерсон, за-
кінчив в минулу неділю свої 
близько двотижневі наради 
на Середньому Сході над 
останніми подіями в Сирії. 
Він затримався най довше в 
Бейруті у Ливані, д е конферу-
вав не тільки з лнванськнм 
президентом, прем'єром і мі-
ністром закордонних справ, 
але й викликаними туди аме-
рнканськимн амбасадорами з 
різних сусідніх держав та 
савді - а р а б с ь к и м шарже 
д'афер. З Ливану він повер-
нувся до столиці Туреччини, 
де знову бачився з турецьким 
прем'єром Мендересом. Всі 
наради Гендерсона були оку-
тані повною тайною і тому 
викликали в політичних ко-
лах середньо - східніх держав 

Єгипту, чн стрінутись з дн-
пломатамн тих країн в Туреч-
чнні або Ливані. Гендерсон 
заповів відлет до Вашингтону 
на вівторок 3 вересня. Тим ча-
сом у самій Сирії міністер на-
родного господарства Халіл 
Калляс, від ќрипаючи в мину-
лу неділю четвертин річний 
Ярмарок, заповів уведення в 
Сирії „керованої господарки" 
за зразком „поступових" ев-
ропейськнх країн, виразно на-
тякнувшн на країни з комуні-
стичним режимом і їхньою 
державно - господарською си-` 
стемою. У тому Ярмарку взя-
лн участь 10 комуністичних 
країн з великим центральним 
совстським павільйоном. За-
хідні держави збойкотувалн 
ту імпрезу. 

Ген. Норстед запевняє про перевагу зброї 
. Заходу 

Париж. — „Нема причини 
сумніватися, що Совсти дінс-
но випробували далекосяжну 
ракету; проте треба ще довго-
го часу, поки пя зброя годи-
тиметься для п р а ќ т и чного 
вжитку у війні, а однаково 
західні у с п і х и в досвідах 
щодо далексяжних ракет, як 
західня перевага в летунстві 
й атомовій зброї — не дають 
найменших причин для остра-
х у у зв'язку в совстським по-
відомленням", заявив голов-
ний комендант збройних сил 
НАТО. генерал Лоріс Нор-
стед. Водночас у Вашингтоні 

повідомлено, що американсь-
ка розвідка давно знала про 
совстські досвіди з далеко-
сяжннми ракетами. Москва 
перевела досі і м о в і р н о 
шість,, а напевне не менше 
чотирьох пробних стрілянь з 
далекосяжною ракетою, по-
чавши від в е с н и ц. р. до 
червня включно. Внстрілюва-
но ракети з півн. частини ев-
ропейського СССР в сторону 
північно - східнього Сибіру. 
Ракети з засягом до 1.500 
миль випробовувано в обши-
рі на північ від Ірану та на 
схід від Каспійського моря. 

Молотов став амба-
садором СССР 

у Зовн. Монголії 
Москва. — К о л и ш н і й 

прем'єр і міністер закордон-
них справ СССР, один із не-
численних живучих щ е „ста-
рих большевпків", до остан-
ньої чистки на Кремлі віце-
прем'ер В'ячеслав Молотов 
став совстським амбасадором 
у Зовнішній Монголії. Пові-
домлення про це появиуюсь 
на сірому місці й малим дру-
ком в совстськох газетах, як 
офіційне потвердження здеґ-
радування 3-х найголовніших 
бунтарів проти д и к т а т у р и 
Хрущова. Кол. прем'єр і на-
ступник Сталіна Георгій Ма-
ленков став директором елек-
трівні в Усть-Каменогорську в 
Казахстані, а Лазар Каґано-
віч є директором фабрики це-
менту на Уралі. Всупереч по-
передній совстськін практиці, 
що кожна така чистка кінча-
лась смертю „вичищених", 
всім трьом даровано життя, 
але за кару заслано у далекі 
місця, позЗавипши їх всякого 
політичного впливу. 

Р О З Ш У К И 

Пошукую 
Ішк. ВАСИЛЯ МОРОЗА, 

який перед виїздом до Америки 
жив в ґаннггоферзідлюнґ-та-
борі в Регенсбурзі. Хто" знає йо-
го адресу, або він сам, прошу 

написати на таку адресу: 
Dr. Iwan HURKO 

1027 Auburn Avenue 
Cleveland 13, Ohio 

Французи звели бій на території 
Тунісії 

ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
досвідчені, постійна праця. 

5 днів у тижні. 
8-ма рано — 4:30 по пол. 

HOTEL ROOSEVELT 
45th St. $с Madison Ave. 

New York, N. Y. 
Голоснтись зараз ! 

ОПЕРЕПТОРКН 
Досвідчені на машинах до шнт-

тя, прн дитячих суконках. 
Також фахові "Forclady", до 
прасування і викінчування. 

Добра платня. Корнеті. 
Голоснтись: Mr. Edmond 
YOUNGSET FASHIONS 

South Buckhout Road 
Irvington on the Hudson, N. Y. 

Tel.: IRvington 9-8011 

WRAPPERS 
(у піці 18-S5 p.) 

1-ша швфта 7:30 p. — i n . пол. 
б днів — 40 годин в тижні. 

2-га шифта 4 п. пол. — 12 веч. 
б днів — 3 7 Ц год. в тижні. 
Голоснтись в бюрі фабрики: 

Street !L — 40 Cooper Square — 
Near Astor PL 

Про горобця, 
славного молодця 

— зветься — 

Вшшстштя а ‚‚Свободи". 
Ціна тільки 4Яф. 
" в V О В О D А -

Р Л . BOX 346, 
JERSEY CITY З, N. J. 

СТОРОЖІ 
For All Around General Cleaning 

of Building 
Голоснтись: 

FAIRLEIOH - DICKINSON 
UNIVERSITY 

Rutherford. N. J. 
See Supt. D. J. McEvoy 

' at Gym. Bid#. 
МАШИНІСТИ 

Досвід при 
Lathe-milling machines St. Shapers. 
Навчиться орудувати машиною 

деревних виробів. 
Вік 30-50 років — добра платня, 
постійна праця, госпіталізація 
— хворобове. Забезпечення на 

життя платить компанія. 
11 миль на північ від George 

Washington Bridge. 
FRED REUTEN Гпс. 

231 Herbert Ave., Closter, N. J. 
Tel.: CLoster 5-1800 

ОІІЕРЕПТОР 
до машини миття посуди. 

Праця в день і у вечірніх 
годинах. 

Добра платня — госпіталізація, 
забезпечення, харчування 

і уніформи. 
HOWARD JOHNSONS 

Massachusetts Turnpike 
Framingham, Mass. 

From Route 9 Framingham Center 
take Edgell Rd. to Brook St. to 
Elda RdV to Florita Dr. to Ser-
vice entrance. 

F O U N T A I N CLERKS 
Заступити літніх працівників, 

що тепер повертаються 
до школи. 

Праця в день, вечорами, повна 
або частинна. 

Харчування, уніформи, типси. 

HOWARD JOHNSONS 
Massachusetts Turnpike 

Framingham, Mass. 
From Route 9 Framingham Center 

take Edgell Rd. to Brook St. to 
Elda Rif to Florita Dr. to Ser-
vice entrance. 

ХТО HE ЧИТАВ Щ Е цікавого 
роману 

Степана ЛЮБОШІРСЬКОГО 

Жорстокі світанки 
Роман в 2-ох томах. 

Можете набути в книгарні 
„Свободи". 

Ціна $2.00. — Замовляти: 
SVOBODA 

83 Grand SL, Jersey City 3. N. J. 

Альжир. — В минулу неді-
лю французьке військо звело 
бій на території незалежної 
Тунісії. при чому згинуло сім 
арабів, а багато було ране-
ннх. Французька і туніська 
версії про цю подію д у ж е різ-
няться одна від одної. Фран-
цузький комунікат к а ж е у щ о 
альжирський партизанський 
загін перейшов до Альжиру 
від сторони Тунісії й заата-
кував французьку змоторн-
зовану сотню, прн чому зги-
нув один французький вояк. 
Французи, мовляв, переслі 

речўе цьому й оскаржуѓ 
французьке ќ о м а н дування 
що французьке військо пере-
ступнло туніський кордон і 
без попередження та ніякої 
причини заатакувало тунісь-
ку прикордонну сторожу, прн 
чому згинуло сімох тунісців. 
Взаємини між Францією з од-
ного боку та Тунісісю і Ма-
рокко сильно напружені у 
зв'язку з заповіддю фран-
цузького міністра оборони 
Андре Моріса, що коли аль-
жирські партизани організу-
ватимуться на території Ту-

дуючн втікаючих партизанів, нісії і Марокко та вживати-
які знову скрнлися на тунісь-1 муть тих країн за свої внпад-

ні бази супроти французів в 
Альжнрі, то французька ар-
мія не респектуватиме недо-
торканости тих країн і пере-
носитнме туди бої з партиза-
нами. 

кін території ,-загнались туди 
за ними,' вбили десятьох і 
взяли вісьмох в полон, захо-
пивши ‚різну зброю. Тунісь-
кий комунікат рішуче запе-

Українська Ювелірќа Крамниця $) 
IEWERLY COMPANY, Inc. б) 

. York City, Tel.: GRamercy 5-74301 % 
X ПЛАТИМО $20.00 за Ваш старий годинник, без огляду, З' 
g В якому стані, прн ЗАКУПІ годнняика BENRUS. Џ 
2 Прим.: Автоматичний, водонепроннклввив, 17 S 
5 каменів годинник — ціна % 49.95 'у 
^ Ваш годинник 20.00 5) 

Остаточна ціна $29.96 -5) 

GINSENG — Жень-Шень 
ПОПУЛЯРНИЙ 

на Далекому Сході. 
Зберігас молодість 

в 
життьові сили 

Знл.нин на протязі віків 
серед китайців, індусів, 
корейців і індо-кнтайців. 

т 
ЦІЛИЙ корінь 

Жешг-Шеню $Ю.ОО 

МИ ОПЛАЧУЄМО 
ПЕРЕСИЛКУ. 

а Замовляйте: 

World Herb 
Со.# 

Dept. S 
459 — 18th Ave. 
Newark 3, N. J. 

Џ Ксшшгькі військові чннни-
ки твердять, що минулого тнж-
ня переплило через Гібральтар-
ську протоку з Атлаігтнку на 
Середземне море щонайменше 5 
совстсьхнх воєнних кораблів, 
крім невідомого числа підвод-
них човнів. Існує підозріння, 
що Совсти концентрують свої 
морські сили, щоб перешкодити 
Шостій американській фльоті 
на Середземному морі на внпа-
док „малої війни" проти Сирії. 

Посмертна Згадка 
МИХАЙЛО БОБЯК, довголіт-

ніи член 204-го відділу У. И. 
Союзу в Ню Порќу помер 
31-го серпня 1957 р. Покій-
ннй родився 1896 в селі Дов-
га, повіт Дрогобич, Західня 
Укрвіна. Полишив в смутку 
дружину Павліну, брата Сте-
пана. двох сниів, Адама, і 
Стефшіа, дві дочки, Ami у І 
Рузю та двох онуків. ІІохо-
рон відбувся 4-го вересня з 
погребового заведення Петра 
Яреми до церкви Св. Юрія 
при 7-ій вул. Поховштй на 
цвинтарі Тливна Гора. Вічна 
Йому Память. 

В. Гасій, секретар 

t У Франції власники великих 
млинів і пекарень погрожують 
страйком, починаючи від 11-го 
цього місяця. Вони невдоволе-
ні тим, що уряд „заморозив" ці-
ни на муку і хліб, щоб зупини-
ти зріст дорожнечі. Пехарі саме 
недавно заповіли були, що хліб 
подорожчає. 

9 Княжни Беатріче, 18-річиа 
наступниця ГОЛЛАНДСЬКОГО пре-
столу, в лютому 1958 р. відбуде 
першу в своєму житті офіційну 
подорож до голляидськнх посі-
лостей — Західньоі Індії і 
Голляндськоі Гвіяии. Гадають, 
що це — практична підготова 
на випадок, коли б мусіла перед, 
часно перейняти престіл від 

носі матері королеви Юліянн. 

FARMS FOR SALE 

П о ш у к у ю 
ФЕДЯ ЧАПЛЮКА, родом з 
с. Гермахівка, пов. Борщів. Хто 
знав би про нього, або він сам, 
прошу ласкаво зголоситись на 

таку адресу: 
Dmytro SKRYPNYK 
2042 N. Huron St. 

Chicago, I1L 
Пошукую 

ВАСИЛЯ ЛЕНИКА, з повіту 
Підгайці, нар. 1891 р. 1944 р. 
мав перебувати на Чехах. Хто 
знав би щонебудь про нього, 

прошу ласкаво повідомити: 
Michael L E N Y i r , w 

838 N. Maplewood Ave. 
Chicago 22, IIL 

Петро Пелелюк зі Страшевич, 
пов. Самбір (тепер перебуває в 
західній Польщі) пошукує своїх 
знайомих: СТЕПАНА ДУДІВ-
КУ з Порчииович. пов. Самбір 
і ДМИТРА ГРАБІВСЬКОГО, зі 
Созані, пов. Самбір. Вище наве-

деиих просить напнсатн на 
адресу: 

Piotr PELESZOK 
P-ta Dygowo 

Pow. Kolobrzee 
Woj. Koszalin — Poland 

j j y ^ 
48 E. 7th S t 

New York City 
Телеф.: OR 3-3550 

У к р а ї н с ь к і , г у ц у л ь с ь к і 

КИЛИМИ 
. ДО ВИНЛИМУ КІМНАТИ т 

тІіАМІ—FLORIDA — маємо до 
шнааму умебл. апарт. з кух-
нею, начинням до варення, 
половим накриттям на тиж-
іень, місяць, або цілий сезон, 
Mr. A Mrs. FRANK TARANDA 

684-692 N. Е. 85th Street 
vilami 38, Fla.—Tel. Plaz? 8-1078 

НОТИ МУЗИКА 

ГРПЦЬКА ВОЛОШИН, с. Дов-
ге, к. Мединнч, розшукує Сте-
пан. Хто знав би дещо про ньо-

го, вістки слати на адресу: 
Stefan WOLOSZYN у 

420 Virginia SL 
SL Joseph, Mo. 

Заграннчиі часописи проситься 
передрукувати. 

Пошукую 
МЛІ'ННЮ МАИДАІООК, 

що виїхала до Ню Иорку 14-го 
липня 1956 року. Маю вістку 
з дому, з Косова. Писати на 

адресу: 
George КОВАК 

743 N. Noble St. 
Chicago 22, IIL 

КУРИ I IX ВІДБОРІЏ 
ядоволені з цієї курячої фарми. 
Все влаштування — містимість 

на 2.200. 
6-кімн. ранча — 3 акри. Кілька 
хвилин від New Brunswick, N. J. 
Щоб домовитися, телефонуйте: 

Kilmer 5-4694 

PUTNAM — КУРЯЧА ФАРМА, 
містить 2,500 носннх курей, мод. 
8 кімн. дім, комб. алюм. вікна, 
двері, гараж, всі вигоди, збуд. 
1945 p., З акри землі, знаряддя, 

прн гайвею, близь, школи. 
Скорий продаж — $ 21,000 — 

через хворобу. 
Anthony Naines, Star Route, 

Putnam. Conn. 

REAL ESTATE 

BROOKLYN, N. Y., 
11th Street 

З род. мур. дім — 6, 6 і 5 
кімнат в доброму стані, 
2 помешкання вільні. 1 

6 бльок до Проспект Пар-
ку, 2 бльоки до сабвею. 

Телефонувати до власника: 
SOuth 8-5607 

MOVIES-THEATRE Щ 
СЬОГОДНІ І ЗАВТРА ! 

Четвер 1 п'ятниця 

5-го І 6-го вересня 

„НАЗАР СТОДОЛЯ" 
1 

"GARMAN JUNGLE" 

AMERICAN THEATRE 
3rd Street, N. Y. C. 
(Bet. Ave. "B" 4 "C"). 

CA 8 - 6 8 7 5 

Пошукую ТЕОДОРА ДУДУ, 
сина Михайла, з села Підзвіри-
нець, район Комарно, обл. Дро-
гобич. Він сам, або, хто знас 
про нього, прошу писагн на 
адресу: 

Petro HABAL 
918 Parker St-

Chester, Pa., USA 
Заграннчиі часописи прошу про 

передрук. 

Грнгорська Настя, із с. Сўлўќів, 
Долинського р-ну. Станнславів-
ськоі обл., Зах. Україна, пошу-
кус свого чоловіка ИОСИФА 
ЃРИТОРСЬКОГО. Хто знав би 
про нього, або він сам, просить-
ся зголоситись на вище пода-
ну адресу: 
Заграннчні часописи, прошу про 
передрук. 

ЯжаЛп щоденник „ОлоЬоісґ 

MISCELLANEOUS 

ALBERT MAIER, Inc. 
Pork Store 

Найліпше вепрове м'ясо 
і м'ясні вироби. 

Гуртовий і дрібний розпродаж 
1927 Washington Avenue 

Tremont 8-8193 Bronx 57, N. Y. 

JOHN KRAUSS, INC 
11709 Liberty Ave. (Retail Store) 

Richmond Hill, Long Island 
М'ЯСО 

1 
М'ЯСНІ ВИРОБИ 

ON YOUR 
SAVINGS 

Accovnft tnivrtd 
vp (o $10,000 

SAVE IV МАІІ-РоЯавв peW ЬоА woyi 

HAYES 
SAV1MGS w d LOAM 

ASSOCIATION 
S55 Broad St,Newark2,rU. 

КОВБАСИ — за стилем німецької продукпііі 
^ _ _ , „ .. 1654 2nd Ave^ New York 

CPUAIICD P ШСРСП 28-28 Steinway Ave- Astoria, L L 
O U i M L L l t fi ПСОСП 5 6 3 4 Myrtle Ave., fedgewood 

310 Front SL, Hempstead 
Відвідайте каш новяж склеп прк 41-06 Main St., Flushing, L. L 

Ковбаси внробллсться в нашій власній робітні 
Щоденно свіже м'ясо, — все повної вартості І 

Т А Р З А Н , ч. 3926. Запросини до небезпеки. 

Не забули спом'янути . . . 
Пам'яткова книжка з нагоди здвигнення 

і відкриття пам'ятника Т. Шевченка 
на „Союзний" Ціна $ Q.50 

ЗМІСТ 1. Т. Шевченко: Заповіт 
2. Т. Shevchenko: The Testament 
3. В. Давнденко: Shevchenko's Greatness 
4. Л. Луців: Taras Shevchenko 
5. А. Драгин: Американс'ькі .`'країќні 1 Шевченко 
6. о. Гр. Грушка: Духом линем, ми, Тарасе . . . 
7. Clarence A. Manning: English translations ol 

Shevchenko 
8. Б. Кравців: Пам'ятники Шевченка 
9. Ол. Архипенко: Чому я виготовив погруддя 

Тараса Шевченка 
А. Малюца: Портрети Шевченка в творчості 
Архипенка 
Виказ відділів УКС, організацій, установ, тор-
говельних підприсмств. приватних осіб, що 
причинилися до здвигнення пам'ятника. 

SVOBODA. P. О. Box 346. Jeraev City 3. N. J. 

in 

ї ї . 

.‚ЛИСТОПАД" 
я чоловічого хору з барит. 

оольом 1 фортеп. 
слова і'. Купчшіського, 
музика О. Залеського. 

іДша: 80 пи`х. 
Замовляти: 

" S V O B O D A " 
P. О. Box 346, Jersey City 3. N. I 

I Jt'l З В K 9 

Як держати 

ШТУЧНІ ЗУБИ 
сильніше на місці? 

Чи денервують Вас штучні 
зуби, якщо воші рухаються, спа-
дають, або зсуваються в часі 
Іди, коли .смієтеся, або говори-
те? Вистачить тільки посипати 
Ваші плитки порошком FAS-
TEETH. їЃѓй алькалічний (не-
квасотний). порошок держить 
штучні зури сильніше і з вели-
кою вигодою. Не залишає сма-
ку, ані пояуття гуми чи пасти. 
Не виділяє Квасоти. Усуває „за-
пах плитки" (зубний видих) 
Купіть FASTEETH ще сьогодні 
у кожній аптеці. 

Ni F. 5 

ШУКАЙТЕ ПОМОЧІ ІІРО-
ТИ СВЕРБІННЯ, СПРИ-
ЧННЕНОГО ЗОВШШШ-

МИ ВИТРИСКАМН 
Хворі, якЃ майже відходять від 
глузду, терплячи справжні тор-
тури сиорбіння шкіри, при чому 
вони часто дряпають, майже 
здирають собі шкіру — знайшли 
надзвичайну поміч проти не-
щастя свербіння, спричиненого 
зовнішніми витрнсками — прн-
щикамн. Повні терпіння дні, 
безсонні ночі і підсвідомий гін 
безпереривиого бажання дряпа-
ти - дряпати - дряпати. — все це 
може знайти чудесну поміч від 
масті, званої AMIDO. Є це фор-
мула, що складається з шіс-
тьох випробуваних медикамен-
тів, якою смарусться ззовні 1 
яка заспокоює нестерпний біль 
свербіння. Вез різниці, які мас-
ті перед тим Ви не стосували б, 
ми радимо спробувати AMIDO. 
Спеціальна ціна тепер $5.63 (за 
три — $ 2Л$0 тубќи) все таки Вн 
признаєте, що жадна ціна не с 
завелика, щоб заплатити за по-
міч від таких тортур свербіння. 

Вишліть цей вирізок до 
TRYSAN CO., Dept. Е. 

PaekskHL N. Y. 
Зараз вишлють Вам запас і не 
платите, доки Ваша посилка не 
буде доставлена до Ваших рук. 
Пишіть точно друком Ваше ім'я 
й адресу на коверті, а будете 
певні, що одержите AMIDO без 

опізнення. 

МИХАЙЛО КАНЮК 
П о г р е б ќ и ќ 
K A N I U K 

CHICAGO FUNERAL HOME 
2321 W. Chicago Avenoe 

Chicago 22, Illinois 
Phone: ARmltage 6-4575 

Похоронне заведення Ісяуа 
вже понад чверть сторіччя. 

ІВАН БУНЬКО 
УКР. ПОГРЕБННК 

Обслуга чесна 1 найкраща 
ПДНИ ПГНСТУШП 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

A Embalmer 
REASONABLE PRICES 

4 3 7 E A S T 5th S T R E E T 
N e w York City 

Telephone: GRamercy 7-7661 

ПЕТРО ЯРЕМА 
STOP. ПОГРЕБННК 

Занжмасться похоронами 
я BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована темпера-
тура, Модерна КАПЛЩТТД 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel ORcfaard 4-2568 


